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Черговий 21-й випуск інформаційного бюлетеня „Краєзнавча робота в
бібліотеках України” містить нову версію класифікаційної схеми для
універсальних електронних краєзнавчих баз даних типу „Література про ...
область” („Видавничий індекс”), що може бути використана в процесі
підготовки друкованих варіантів поточних і ретроспективних краєзнавчих
посібників. До Бюлетеня додаються файли II.tre та II.mnu („Видавничий
індекс”), розділи, рубрики і підрубрики в яких відповідають схемі
представленій у Бюлетені. На час публікації всі індекси були робочими.
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Результати моніторингу краєзнавчої бібліотечної діяльності, що з 1996
року здійснює Національна історична бібліотека України, підтверджують
бажання багатьох обласних універсальних бібліотек отримати методичну
допомогу зі створення уніфікованої структури баз даних (БД) „Край” у
програмі ІРБІС1.
Дійсно

питання

уніфікації

лексичного

забезпечення

краєзнавчого

бібліографічного ресурсу (друкованого чи електронного) впродовж багатьох
років залишається відкритим. Про актуальність цієї теми засвідчують
повідомлення і публікації науковців та практиків з бібліотечного краєзнавства2.
На сьогодні чи не головною частиною краєзнавчого довідковопошукового апарату є універсальні електронні БД типу „Література про ...
область (край)”. Обсяг таких БД щорічно зростає на кілька тисяч записів, тому
питання

організації

ефективного

пошуку

краєзнавчої

інформації

стає

актуальнішим.
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Для формування краєзнавчих БД бібліотеки складають спеціальні
словники, серед яких важливе місце належить тематичному рубрикатору (поле
690 „Издательский индекс” російськомовної версії ІРБІС). Цей рубрикатор
формується на основі „Схеми класифікації краєзнавчої літератури”3.
Поширеними варіантами пошуку в бібліографічних БД є пошук за
назвою, за автором або за ключовими словами. Пошук за назвою або автором
не є проблемою, адже це точно визначені параметри. Загальновідомо, що пошук
за ключовими словами викликає „інформаційний шум” і не дає жодної гарантії,
що всі документи з необхідної тематики будуть представлені користувачу.
Будь-яку тематику слід окреслити кількома словами, однак при цьому
зникає

так

званий

контекст,

що

точно

визначає

предмет

пошуку.

Синонімічність або полісемія мови іноді ускладнюють чітке формулювання
запиту користувача. Будь-яка система індексації спрямована саме на
компенсацію неоднозначності живої мови, тобто для певних категорій
користувачів і для працівників бібліотек пошук документів за чітко визначеною
класифікаційною схемою є важливим.
Система ІРБІС пропонує декілька варіантів класифікації бібліографічних
записів: це і традиційні УДК і ББК, індекси ГРНТІ і предметизація.
Використання предметних рубрик для впорядкування бібліографічних записів в
БД є популярним серед бібліотек. Однак, на наш погляд, не варто залишати
поза увагою досить продуктивний спосіб організації масиву документів
електронного бібліографічного ресурсу – згаданий вже „Видавничий індекс”
(„Индекс СУ” в пошукових словниках).
„Видавничий індекс” (далі „Індекс”), в першу чергу, призначений для
досить

зручного

представлення

переведення

даних,

який

бібліографічної
є

основою

бази

підготовки

до

Word-формату

друкованої

версії

бібліографічного видання. В якості „Індексу” може використовуватися будь-яка
ієрархічна класифікаційна схема з обов’язковим цифровим визначенням
3
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розділів, підрозділів, рубрик і підрубрик. В разі, коли в основу „Індексу”
покладена класифікаційна схема універсального характеру, його можна
використовувати як повноцінну систему систематизації бібліографічних записів
в БД. Саме такий варіант „Індексу” ми розглянемо далі. Крім того, якщо
видання друкованих версій бібліографічних посібників неможливе або
недоцільне, то варто розглянути можливість використання Індексу як
самостійного і достатньо ефективного пошукового ключа.
Аналіз друкованих версій покажчиків „Література про ... область за ...
рік” різних ОУНБ України, засвідчив, що фактично єдиними спільними
моментами в систематизації документів є перший розділ „Загальні матеріали
про край” і останній „Бібліографічні покажчики”. В іншому – кількість розділів,
їх зміст, послідовність, підпорядкованість – не лише повна відсутність будьякої уніфікації, але й загальних принципів і підходів при формуванні системи
(схеми). Вивчення даного питання показало, що за останні півтора десятки
років мало що змінилося і в умовах застосування бібліотеками нових
інформаційних технологій.
Дані методичні рекомендації – це спроба надати можливість фахівцям
бібліотек уніфікувати процес систематизації документів у БД типу „Література
про ... область” (а також їх друкованих версіях), наскільки це взагалі можливо,
враховуючи відмінності, іноді досить значні, історичного і соціального
розвитку, культурного та релігійного життя окремих регіонів країни.
Зазначимо, що до питання систематизації краєзнавчих документів
Національна історична бібліотека України звертається не вперше. Пілотний
варіант класифікаційної схеми для краєзнавчого каталогу, а також Схеми
систематизації

записів

для

універсального

бібліографічного

покажчика

„Літератури про край” був запропонований у методичному посібнику
„Краєзнавча діяльність бібліотек” (К., 2002). Наступний, розширений варіант
Класифікаційної

схеми

для

краєзнавчих

бібліографічних

баз

даних

універсального характеру було запропоновано у 19-му випуску інформаційного

бюлетеня „Краєзнавча робота в бібліотеках України” (К., 2008). Однак, він
виявився надто складним у використанні, в першу чергу, за рахунок введення
типових формальних визначників:
...00 Історія питання
...01 Офіційні документи
...02 Довідкові видання
...03 Бібліографічні покажчики тощо.
В

методичних

рекомендаціях

пропонувалося

за

необхідності

застосовувати дані формальні визначники в різних розділах і підрозділах. При
цьому зазначалося, що їх використання всіх разом або окремо одного (кількох)
не є обов’язковим. В результаті на практиці було дуже важко визначити де і як
застосовувати або не застосовувати дані визначники.
Новий варіант Схеми (далі „Індексу”) для універсальних краєзнавчих
бібліографічних баз даних (типу Література про область), що пропонується у
даному виданні, у порівнянні з попередніми схемами не зазнав принципового
переформатування і є звичною для бібліотечних працівників ієрархічною
класифікаційною схемою. Відмінність полягає в більшій деталізації: розділи
опрацьовані до 4-5, інколи шостого рівня, що сприяє точності відображення
змісту документа. При цьому „Індекс” є доступним і придатним для
редагування відповідно до потреб всіх, хто буде його використовувати.
„Індекс” складається з дев’яти основних розділів:
І. Область (край) в цілому
ІІ. Природа і природні ресурси краю
ІІІ. Економіка і промисловий комплекс краю
IV. Сільське і лісове господарство краю
V. Охорона здоров’я. Фізкультура і спорт
VІ. Суспільно-політичне та релігійне життя краю
VІІ. Державна влада та управління краю
VІІІ. Наука та освіта в краї

ІХ. Культурне та літературно-мистецьке життя краю (Див. Додаток 1).
В розділі І „Область (край) в цілому” групуються бібліографічні описи
документів, які висвітлюють загальні питання історичного розвитку краю. Так,
в підрозділі 1.1. збираються офіційні (законодавчі) документи, довідкові та
статистичні видання, картографічні матеріали; тут же передбачено рубрику
„Бібліографічні покажчики”, до якої включаються описи всіх краєзнавчих
бібліографічних видань. Враховуючи типо-видове різноманіття бібліографічної
(і не тільки) продукції, за необхідності можна застосовувати кілька індексів для
багатоаспектного відображення змісту документа. Наприклад:
ІВАН ПЕТРОВИЧ ДУДКО : (Біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл.
універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.
Шевченка, Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців ; склад.: В. І.
Дудко, М. І. Євсієнко. - Чернігів, 2006. - 50 с. - (Історики та краєзнавці
Чернігівщини ; вип. 7)
1.1.3 – Бібліографічні покажчики
1.4.1.2 – Персоналії місцевих краєзнавців
ОБЖИНКИ смерті : (До 75-річчя голодомору на ЧЕРКАЩИНІ):
Бібліогр. покажч. / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка ;
підгот. Л. Т. Демченко. - Черкаси, 2007. - 32 с.
1.1.3 – Бібліографічні покажчики
1.5.4.7.3.2 – Голод 1921-1923 та 1932-1933 рр. (Край у 1921-1939
рр.)
ВОЛОДИМИР ІВАНЦІВ - письменник, перекладач, редактор,
просвітитель : [Біобібліогр. покажч.] / Білоцерків. міська централіз. бібл.
система [Київ. обл.] ; упоряд. Т. Г. Біла. - Біла Церква, [2007]. - 56 с. (Літературна Білоцерківщина)
1.1.3 – Бібліографічні покажчики

9.2.3.4 – Письменники краю
Індексація за кількома аспектами забезпечує можливість пошуку в
електронній базі і за типом видання (бібліографічний покажчик), і за
тематикою. В друкованому варіанті всі бібліографічні описи будуть зібрані в
розділі 1.1.3 „Бібліографічні покажчики”, а в інших рубриках автоматично
будуть сформовані посилання Див. також №.

.

В попередньому „Індексі” (Схемі) від 2008 року4 рубрика „Краєзнавство”
була включена до підрозділу „Історія краю” поряд з іншими спеціальними
історичними дисциплінами. Однак, з огляду на те, що в практиці роботи ОУНБ
краєзнавство є пріоритетним напрямом діяльності, в даному варіанті „Індексу”
„Краєзнавство” повернуто до першого загального розділу. В підрозділі „1.4
Краєзнавство” зосереджують бібліографічні описи документів, що стосуються
краєзнавчого руху в краї, персоналій місцевих краєзнавців, видатних
уродженців краю, почесних громадян, перебування видатних осіб в краї, а
також про пам’ятники і пам’ятні місця краю, пам’яткоохоронну діяльність, про
знаменні дати краю та їх відзначення. За бажання в рубриках „1.4.7.1 –
Пам’ятники та пам’ятні місця краю” і „1.4.8 – Знаменні дати краю та їх
відзначення” можна відкрити підрубрики для окремих пам’ятників або дат.
Наприклад:
1.4.7.1 – Пам’ятники та пам’ятні місця Волинської області
1.4.7.1.1 – Пам’ятник Олені Пчілці
1.4.7.1.2 „Поле Берестецької битви”
або
1.4.8. – Знаменні дати Запорізького краю та їх відзначення
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1.4.8.1 – 80-річчя заснування Запорізького авіаційного коледжу
(1930)
1.4.8.2 – 100-річчя заснування „Хортицького товариства
захисників природи” (1910)
Підрозділ 1.5 „Історія краю” майже не зазнав змін, лише деякі рубрики
більш деталізовані. Це стосується , в першу чергу, рубрики 1.5.4.7 – „Край у
ХХ столітті”. Так додано підрубрики:
1.5.4.7.1.1 – Край у Першій світовій війні
1.5.4.7.2.1 – ЗУНР. УГА (Західноукраїнська народна республіка. Українська
Галицька армія)
1.5.4.7.3.1 – Нова економічна політика
1.5.4.7.3.2 – Голод 1921-1923 та 1932-1933 рр.
1.5.4.7.3.3 – Політичні репресії
1.5.4.7.4.1 – Військові операції на території краю
1.5.4.7.4.2 – Радянське підпілля і партизанський рух
1.5.4.7.4.3 – ОУН, УПА
1.5.4.7.4.4 – Герої та ветерани війни. Вшанування пам’яті.
Враховуючи певні відмінності в історичних подіях у різних регіонах
країни, деякі з них можуть бути вилучені за відсутності відповідних документів
(наприклад 1.5.4.7.2.1 – ЗУНР. УГА). Якщо є необхідність зібрати документи
про окремих осіб в одному місці в друкованому варіанті, то можна відкрити
будь-яку кількість персональних підрубрик: наприклад, в рубриці 1.5.4.7.4.4 –
„Герої та ветерани війни. Вшанування пам’яті”. Це ж стосується рубрики
1.5.5 – „Діаспора та політична еміграція”. Такий же підхід можна
застосувати до рубрики 1.5.6 – „Історія міст і сіл краю”, відкриваючи
підрубрики для окремих населених пунктів.

В рубриці 1.5.3 – „Спеціальні історичні дисципліни” в підготовленому
варіанті „Індексу” запропоновано лише три підрубрики, на які припадає
найбільша кількість публікацій:
1.5.3.1 – Геральдика і емблематика
1.5.3.3 – Генеалогія
1.5.3.2 – Нумізматика
За необхідності можна відкрити нові підрубрики (боністика, сфрагістика,
палеографія, фалеристика, філателія тощо), або, навпаки, відмовитися від
деталізації даного предмета.
В другому розділі „Природа і природні ресурси краю” збираються
описи документів, що характеризують геодезичні, геофізичні, геологічні,
географічні особливості краю, тобто, рельєф, ландшафт, ґрунти, корисні
копалини, сейсмічні та метеорологічні явища. Відкрита нова підрубрика 2.2.3.1
– „Природні лиха та їх наслідки”. Окремий підрозділ – 2.3 – призначений для
описів документів про екологію краю. У цьому ж підрозділі в окремій рубриці –
2.3.1 – пропонується збирати описи документів про заказники, заповідники і
природні парки, а також ботанічні сади. За необхідності варто відкривати
підрубрики наступного рівня, в яких збирати описи щодо конкретного
природного об’єкта. Наприклад:
2.3.1 – Екологічні умови Херсонщини
2.3.1.1 – Чорноморський біосферний заповідник
2.3.1.2 – Біосферний заповідник „Асканія Нова”.
В цій же рубриці (Екологічні умови краю) відкрито нову підрубрику 2.3.2
– Техногенні катастрофи та подолання їх наслідків.
В підрозділі 2.4 – Рослинний і тваринний світ краю в окремих рубриках
збираються описи документів про рослинний і тваринний світ краю (області).
Третій розділ „Економіка і промисловий комплекс краю” – один з
найбільших і включає в себе дев’ять підрозділів:

3.1 – Загальні питання
3.2 – Економіка краю
3.3 – Торгівля в краї
3.4 – Промисловість краю
3.5 – Будівництво в краї
3.6 – Побутове обслуговування
3.7 – Транспорт
3.8 – Зв’язок
3.9 – Житлово-комунальне господарство краю
В підрозділі 3.1 – „Загальні питання” відкрито нову рубрику для
бібліографічних

описів

нормативних

документів

і

матеріалів

про

їх

впровадження і застосування - 3.1.1 – „Стандартизація, стандарти.
Метрологія”.
У підрозділі 3.2 – „Економіка краю” збереглися основні комплекси 3.2.1
– „Історія розвитку економіки краю”, 3.2.2 – „Управління, менеджмент,
маркетинг”, 3.2.3 – „Фінанси, кредит”, 3.2.4 – „Соціальне забезпечення”, 3.2.5 –
„Економіка праці галузей і підприємств”, 3.2.7 – „Міжрегіональні (міжнародні)
економічні зв’язки”, однак додано ще один підрозділ 3.2.6 – „Економіка
окремих галузей” (промисловості, агропромислового комплексу, будівництва,
торгівлі, транспорту, житлово-комунального господарства, зв’язку). Також
відкрито нову рубрику – 3.2.2.3 – „Рекламна діяльність”; розширено значення
рубрики 3.2.5.1.1 – „Організація праці”, в якій пропонується також збирати
описи документів, що стосуються раціоналізаторства та винахідництва.
Підрозділ 3.3 – „Промисловість краю” побудований за галузевим
принципом: енергетика, радіоелектроніка, гірничодобувна і гірничопереробна
промисловість, металургія, машинобудування, приладобудування, хімічна та
нафтохімічна промисловість, харчова промисловість, легка промисловість,
деревообробна промисловість.

В

межах

кожної

рубрики,

за

наявності

достатньої

кількості

бібліографічних описів, варто відкривати окремі підрубрики для крупних
промислових об’єктів. Наприклад:
3.3 – Промисловість Миколаївщини
3.3.2 – Окремі галузі промисловості
3.3.2.1 – Енергетика
3.3.2.1 – ВО „Південно-Українська АЕС”
3.3.2.4

–

Металургія,

машинобудування,

суднобудування,

приладобудування
3.3.2.4.1

–

Державна

акціонерна

холдингова

компанія

„Чорноморський суднобудівний завод”
3.3.2.4.2 – Суднобудівний завод ім. 61 комунара
3.3.2.4.3 – ВАТ „Дамен Шіпярдс Океан”
3.3.2.4.4 – Суднобудівний завод „Лиман”
3.3.2.4.5 – Миколаївська малотоннажна верф
3.3.2.4.6 – АТ „Першотравневий завод „Дизельмаш”
3.3.2.4.7 –ТОВ „Миколаївський глиноземний завод”
3.3.2.7 – Легка промисловість
3.3.2.7.2 – Швейна промисловість
3.3.2.7.2.1 – АТ „Евіс”
3.3.2.7.2.2 – АТ „Санта Україна”
3.3.2.7.2.3 – АТ „Аура”
3.4.2.7.3 – Шкіряно-взуттєва та хутрова промисловість
3.4.2.7.2.1 – ЗАТ „Возко”
3.4.2.7.2.2 – АТ „Ніккож”
3.3.2.7.5 – Парфумерно-косметична промисловість
3.3.2.7.5.1 – АТ „Алые паруса”
3.3.2.8 – Харчова промисловість

3.3.2.8.1 – Борошномельне і круп’яне виробництво
3.3.2.8.1.1 – Миколаївський комбінат хлібопродуктів
3.3.2.8.1.2 – АТ „Никма”
3.3.2.8.2 – Виробництво алкогольних і безалкогольних
напоїв
3.3.2.8.2.1 – ВАТ „Коблево”
3.3.2.8.2.2 – ВАТ „Радсад”
3.3.2.8.2.3 – АТ „Зелений Гай”
3.3.2.8.2.4 – Пивозавод „Янтар”
3.3.2.8.3 – Переробка плодів і овочів
3.3.2.8.3 – ТОВ „Сандора”
3.3.2.8.4 – М’ясомолочна промисловість
3.3.2.8.1 – М’ясопереробна промисловість
3.3.2.8.4.1.1 – Першотравневий м’ясокомбінат
3.3.2.8.4.1.2 – Вознесенський м’ясокомбінат
3.3.2.8.4.1.3 – Миколаївський м’ясокомбінат
3.3.2.8.2 – Молочна промисловість
3.3.2.8.4.2.1 – АТ „Лакталіс-Україна”
3.3.2.8.4.2.2 – Першотравневий молококонсервний
комбінат
3.3.2.8.4.2.3 – Вознесенський сирзавод
3.3.2.8.4.2.4 – Баштанський сирзавод
Можна додати до Схеми назву будь-якої з галузей промисловості, яка є
актуальною для конкретного регіону:
3.3.2.8.5 – Рибопереробна промисловість
3.3.2.8.5.1 – АТ „Очаківський рибоконсервний комбінат”

В такому випадку головне не забути змінити нумерацію наступних
рубрик. Так, в даному випадку рубрика „Громадське харчування” отримує
індекс – 3.3.2.8.6.
В підрозділі 3.4 - „Будівництво в краї” „Індексу” передбачено
інструментарій для детальнішого розкриття даної тематики, а саме: окремі
рубрики для громадського будівництва, промислового будівництва, шляхового
будівництва (будівництво залізниць, автомобільних доріг, проходка тунелів,
будівництво мостів), сільськогосподарського будівництва, санітарно-технічного
будівництва (водоочисні споруди, водоканали, водні запасники, каналізаційні
колектори тощо), гідротехнічного будівництва (греблі та гідроелектростанції,
порти, гавані та берегові гідротехнічні споруди, маяки, днопоглиблювальні
роботи, морські канали, канали для судноплавства, меліоративне будівництво,
іригація). За необхідності в кожній з цих рубрик можна створити підрубрики
для групування бібліографічних описів, що стосуються конкретних будівельних
об’єктів або окремих підприємств.
В попередньому варіанті „Індексу” (Схеми)5 через редакційну помилку,
на жаль, випав підрозділ „Торгівля в краї”. В даному варіанті ця помилка
виправлена. Підрозділ, як і всі інші, починається з історичного аспекту 3.5.1 –
„Історія розвитку торгівлі в краї”. В рубриках 3.5.2 – „Загальні питання
(аналіз ринку, пропозиції та попит, конкуренція)” і 3.5.3 – „Товарні запаси.
Товарообіг” збираються бібліографічні описи документів, що дають загальну
характеристику стану торговельної галузі краю. Різні аспекти організації
торгівлі (рубрика 3.5.4) в краї – функціонування торговельних ярмарок і
виставок, діяльність торговельно-посередницьких організацій, зловживання в
сфері торгівлі та незаконна торгівля, а також питання оптової та роздрібної
торгівлі відображаються у відповідних підрубриках. В підрубриці 3.5.4.5 –
Краєзнавча робота в бібліотеках України: Ін форм. бюл. Вип. 19 / Держ. іст. б-ка України. –
К., 2008. – С. 12-13.
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„Роздрібна торгівля” можна відкрити підрубрики за типами торговельних
підприємств

(ринки

продовольчі

і

продуктові,

торговельні

центри,

супермаркети, спеціалізовані магазини) або для певних торговельних мереж:
(Fozzy group (Сільпо, Фора, Фоззі), Metro C&C Ukraine (Metro Cash&Cary), ЗАТ
«Фуршет» (Фуршет), ТОВ «АТБ-Маркет» (АТБ-Маркет), Компанія «Квіза
Трейд» (Велика кишеня), ТОВ «Амстор» (Амстор), ТОВ «Корпорація ПАККО»
(Вопак, Пакко), ТОВ«Таврія - В» (Таврія - В), ТОВ «Мегамаркет»
(Мегамаркет), Компанія «Еко» (Еко - маркет, Еко плюс, Симпатик),
декоративно-будівельні гіпермаркети „Нова лінія” будівельно-господарчі
гіпермаркети „Епіцентр К”).
Також до попереднього варіанту „Індексу” (Схеми) додано підрозділ 3.6 –
„Побутове

обслуговування”,

який

включає

дві

рубрики:

3.6.1

–

„Обслуговування населення” (де відображаються описи документів про весь
комплекс послуг і роботу комбінатів побутового обслуговування, ательє,
пралень, хімчисток, лазень тощо) і 3.6.2 – „Готельне господарство”.
В підрозділі 3.7 – „Транспорт” додано

дві рубрики 3.7.7 –

„Трубопровідний транспорт” і 3.7.8 – „Інші види транспорту” (канатнопідвісні дороги тощо)”, а також відкрито підрубрики 3.7.2.1 – „Метро” (3.7.2 –
„Залізничний транспорт”), 3.7.4.1 – „Порти” (3.7.4 – „Водний транспорт”),
3.7.5.1 – „Аеропорти” (3.7.5 – „Повітряний транспорт”).
В підрозділі 3.8 – „Зв’язок” додано рубрику 3.8.6 – „Комп’ютерні
системи і мережі. Інтернетпровайдери”, а також відкрито підрубрику 3.8.4.1
– „Мобільний зв’язок. Мобільні оператори” (рубрика 3.8.4 – „Радіозв’язок і
радіомовлення”).
Четвертий розділ призначений для систематизації описів документів про
розвиток сільського і лісового господарства краю. В рубриці 4.3 –
„Сільськогосподарські підприємства”, вилучено підрубрику „Колгоспи і
радгоспи” як таку, що втратила актуальність. Однак в разі потреби дана
підрубрика може бути відкрита знову.

Рубрика 4.5.1 – „Окремі галузі тваринництва” включає десять
підрубрик, які представляють основні напрями тваринництва на території
України. Залишити всі підрубрики, вилучити частину або відкрити нові
залишається правом користувача.
В новому варіанті „Індексу” (Схеми) детальніше розроблено підрозділ 4.7
– „Мисливство. Рибне господарство. Рибальство”. Додано нові підрубрики
4.7.2.1 – „Промисел прісноводної риби. Риби внутрішніх водойм” і 4.7.2.2 –
„Промисел морської риби. Глибоководні та прибережні риби” (рубрика
4.7.2 – „Рибне господарство. Рибництво”). Якщо така деталізація буде здаватися
надмірною, нові підрубрики безболісно вилучаються з „Індексу”. В складі
рубрики 4.7.2.3 – „Риборозведення” відкрито підрубрику 4.7.2.3.1 –
„Декоративне риборозведення. Декоративні (акваріумні) риби”, в якій
пропонується

збирати

бібліографічні

описи

документів

з

питань

акваріумістики.
В підрозділі 5.1 – „Охорона здоров’я в краї” також відкрито кілька
нових рубрик і підрубрик: 5.1.3.1 – „Медицина катастроф. Нещасні випадки і їх
запобігання. Перша допомога. Служба швидкої допомоги”, 5.1.3.4.1 –
„Санітарний нагляд. Санітарна інспекція і контроль”. В рубриках 5.1.3.2 –
„Медичні установи” і 5.1.3.5 – „Санаторне і курортне лікування” передбачена
можливість відкриття підрубрик для конкретних установ або об’єктів.
Наприклад:
5.1.3.5 – Санаторне і курортне лікування (Вінницька область)
5.1.3.5.1 – санаторій „Авангард”
5.1.3.5.2 – санаторій „Радон”
5.1.3.5.3 – санаторій „Поділля”
5.1.3.5.4 – санаторій „Хмільник”
5.1.3.5.5 – військовий санаторій „Хмільник”
Аналогічні зміни відбулися в підрозділі 5.2 – „Фізкультура і спорт в
краї”: відкрито рубрики 5.2.2 – „Участь спортсменів краю в Олімпіадах,

чемпіонатах світу та інших спортивних змаганнях”, 5.2.4 – „Спортивні споруди,
обладнання, інвентар”, 5.2.6 – „Персоналії діячів спорту і фізичної культури
краю” (з можливістю в кожній відкриття підрубрик для окремої події
(наприклад, ХХІІ зимові Олімпійські ігри у Ванкувері), особи, споруди), а
також 5.2.9 – „Альпінізм. Скелелазіння. Спелеотуризм”, 5.2.10 – „Орієнтування.
Спортивне орієнтування”. Так само в рубриках 5.2.7 – „Окремі види спорту в
краї” і 5.2.8 – „Спортивні ігри в краї” варто створювати окремі підрубрики для
найпопулярніших видів спорту і спортивних ігор.
В шостому розділі відображаються бібліографічні описи документів про
суспільно-політичне та релігійне життя краю. В новому варіанті „Індексу”
(Схеми) він також зазнав змін. Деталізовано підрозділ 6.1 – „Соціологічний
аналіз розвитку краю”: відкрито рубрики 6.1.1 – „Соціальна структура
суспільства”, включає дві нові підрубрики – „Соціальні зміни в суспільстві.
Соціальна диференціація” і „Соціальні відносини (зв’язки між групами)” і 6.1.2
– „Негативні соціальні явища” (описи документів, що стосуються
соціального аспекту таких явищ як алкоголізм, наркоманія, проституція).
В підрозділі 6.2 – „Суспільно-політичне життя краю” відкрито нову
підрубрику 6.2.3.4.1 – „Молодіжні субкультури” (6.2.3.4 – Молодіжні
організації та рухи), оскільки кількість документів з даного питання останнім
часом значно зросла. До основних напрямів молодіжної субкультури
відносяться: рокери/металісти, байкери, растамани, хіпі, ролевіки (ролеві ігри),
рейв, панки, репери, хіп-хоп, фанати, скінхеди, Емо, паркур, готи, аніме,
альтернатива, Лоліти тощо, а також Інтернет-субкультури (геймери, блоггери).
В рубриці 6.2.5 – „Міжнародні зв’язки краю” відкрито нову підрубрику
6.2.5.1 – „Міста-побратими”, яка не є обов’язковою і за бажанням користувача
„Індексу” може бути вилучена.
Підрозділ 6.3 – „Релігія. Діяльність церкви” побудований традиційно,
за конфесіями. Для зручності користування варто зробити деякі роз’яснення. До
протестантських церков і течій (рубрика 6.3.1.1.3) відносяться лютеранство

(Євангелістська церква), баптизм, адвентизм, п’ятдесятництво, Свідки Єгови.
Національні релігії (рубрика 6.3.1.5) включають ведичну релігію, брахманізм,
індуїзм, сикхізм, джайнізм, конфуціанство, синтоїзм, зороастризм тощо. Під
визначення „Нетрадиційні релігії, нові релігійні течії” (рубрика 6.3.1.6)
підпадають:
− Неохристиянські течії (Церква воскресаючої богородиці, мормони,
Новоапостольська церква, Церква Христа, Нова Церква (Церква Нового
Єрусалиму));
− Орієнталістські (східні) релігії (Неоіндуїзм, Міжнародне Товариство
Свідомості Крішни (рух „Харе Крішна”), Послідовники Шрі Сатьї Саї
Баби, Центри Шрі Чінмоя, Ошо-центр, Всесвітня чиста релігія;
− Езотеричні об’єднання (Братство Грааля, масонські ложі);
− Неоязичництво (Рідна віра, РУНвіра (Рідна українська національна віра),

Собор рідної віри);
− Синтетичні релігії (Біле братство, Церква єднання (Церква уніфікації),

Всесвітня віра Бахаї (бахаїзм));
− Сайєнтологічні рухи (діанетика (наукологія), Наука Розуму (релегійна
наука), Християнська наука);
− Сатанізм.

Сьомий розділ призначений для групування бібліографічних описів
документів з питань організації державної влади та управління в краї. В
підрозділі 7.1 – „Представницька влада” вже передбачені окремі рубрики для
групування описів, що стосуються обласної ради народних депутатів та
облвиконкому (7.1.1), міської ради народних депутатів обласного центру і
міськвиконкому (7.1.2), а також інших районних, міських, сільських рад
народних депутатів (7.1.3). Для більш зручної орієнтації в діяльності обласної
ради народних депутатів відкрито дві підрубрики 7.1.1.1 – „Сесії обласної
Ради народних депутатів” і 7.1.1.2 – „Розпорядження обласної Ради

народних депутатів”. Також є можливість відкриття підрубрик в рубриці 7.1.3
для окремих населених пунктів області (краю).
Підрозділ 7.2 – „Виконавча влада” також включає окремі рубрики для
відображення описів документів про виконавчу владу обласного рівня (7.2.1),
адміністрацію обласного центру (7.2.2), а також місцеве самоврядування (7.2.3).
В останній рубриці можливе відкриття підрубрик за окремими населеними
пунктами. Цей же підрозділ включає підрубрики щодо органів соціального
забезпечення (7.2.4) та управління внутрішніх справ (7.2.5). Даний варіант
„Індексу” надає можливість детальнішого розкриття згаданих напрямів
діяльності органів виконавчої влади. Так, рубрика 7.2.4 – „Органи соціального
забезпечення” включає підрубрики, які стосуються питань забезпечення
житлом, захисту інтересів і прав споживачів, соціального страхування. В
рубриці 7.2.5 – „Управління внутрішніх справ. Міліція” відкрито чотири
підрубрики для описів документів з питань охорони громадського порядку,
діяльності карного розшуку, автомобільної інспекції, функціонування служби
виконання покарань. Якщо така деталізація буде здаватися надмірною,
зазначені підрубрики можуть бути безболісно виключені з „Індексу”.
Окремими підрозділами представлені Суди (7.3), Прокуратура (7.4),
Нотаріат (7.5), Адвокатура (7.6), Служба безпеки (7.7), Митна служба (7.8),
Служба з ліквідації надзвичайних ситуацій (7.9). В підрозділі 7.10 – „Військова
справа” також збираються описи документів про Чорноморський флот (в
областях, для яких дана тематика є актуальною).
Наступний, восьмий розділ „Індексу” призначений для систематизації
описів документів з освітнього і наукового життя краю. Підрозділ 8.1 – „Наука
в краї” побудований дуже просто і включає лише чотири рубрики: історія
розвитку науки краю, вчені краю, діяльність наукових товариств та наукові
установи краю. За необхідності в рубриках 8.1.2 – „Вчені краю” і 8.1.4 –
„Наукові установи краю” відкривається будь-яка кількість підрубрик для
окремих осіб і установ відповідно.

Підрозділ 8.2 – „Освіта в краї” має більш розгалужену структуру.
Додано рубрики 8.2.1 – „Історія освіти в краї” і 8.2.2 – „Діячі освіти краю”.
Таким чином, рубрика „Організація освіти і виховання в краї” отримала
новий індекс – 8.2.3. Підрубрика „Опіка, патронаж, усиновлення” перенесена
в рубрику 8.2.3.1 – „Дошкільна і сімейна освіта та виховання”. Відкрито
нову рубрику – 8.2.3.5 – „Система підвищення кваліфікації” для
систематизації

описів

документів,

що

стосуються

питань

підвищення

кваліфікації і післядипломної освіти. Як і в попередніх розділах, інколи варто
відкривати підрубрики для збору описів документів про окремі навчальні
заклади або персоналії.
Останній дев’ятий розділ „Культурне та літературно-мистецьке життя
краю” за обсягом, розгалуженістю можна порівняти лише з третім („Економіка
і промисловий комплекс краю”). Він зазнав певних змін у порівнянні з
попереднім варіантом „Індексу” і нині включає три великі підрозділи (замість
дев’яти):
9.1 – Культурна політика в краї
9.2 – Мови, фольклор, література краю
9.3 – Мистецтво в краї
В підрозділі 9.1 – „Культурна політика в краї” багато уваги
приділяється історичному аспекту: відкрито нові рубрики: 9.1.1 – „Історія
розвитку культури краю”, 9.1.8.1 – „Історія бібліотечної справи в краї”, 9.1.9.1 –
„Історія музейної справи в краї”, 9.1.10.1 – „Історія архівної справи в краї”. Для
детальнішого висвітлення деяких питань відкрито ще кілька підрубрик: 9.1.4.3
– „Колекціонування творів друку. Бібліофілія” (9.1.4 – „Книжкова справа в
краї”), 9.1.6.1 – „Спортивні та ігрові майданчики, атракціони” (9.1.6 – „Паркова
робота. Сади і парки відпочинку”), 9.1.8.2 – „Професійні бібліотечні організації
і об’єднання” (9.1.8 – „Бібліотечна справа в краї”), 9.1.9.3 – „Колекціонування.
Приватні колекції” (9.1.9 – „Музейна справа в краї”). Однак, якщо така
деталізація буде здаватися надмірною, з готового варіанту „Індексу (файли ІІ.tre

та ІІ.mnu) можна вилучити всі рубрики і підрубрики четвертого і п’ятого рівня
без порушення загальної структури підрозділу.
Невеликий підрозділ 9.2 – „Мови, фольклор, література краю” може
бути значно розширений за рахунок персональних підрубрик в рубриках 9.2.3.3
– „Письменник і край” і 9.2.3.4 – „Письменники краю”. Також досить
вірогідним є відкриття підрубрик в рубриках 9.2.1 – „Мови народів краю” і
9.2.3.1 – „Місцеві літературні організації, об’єднання, гуртки”.
Чи не найбільших змін зазнав підрозділ 9.3 – „Мистецтво в краї”. Так, в
рубриці 9.3.2 – „Архітектура краю” відкрито підрубрику для описів документів,
що стосуються питань реставрації архітектурних пам’ятників розташованих на
території краю (9.3.2.1).
До рубрики 9.3.3 – „Образотворче мистецтво краю” включено дві нові
підрубрики: 9.3.3.6 – „Дизайн одягу” і 9.3.3.7 – „Дизайн інтер’єру”, оскільки
неможливо ігнорувати зростання інтересу до цих сфер діяльності і, відповідно,
збільшення кількості документів, що їх висвітлюють.
Так само, враховуючи тенденцію до збільшення кількості документів, в
рубриці 9.3.4 – „Музичне життя в краї” відкрито підрубрики 9.3.4.1 – „Музичні
фестивалі і конкурси” (які проводяться на території краю) і 9.3.4.2 – „Гастролі
музикантів і музичних колективів в краї”.
Рубрика 9.3.5 – „Видовищні мистецтва” об’єднує такі рубрики:
9.3.5.1 – Хореографія
9.3.5.2 – Театр
9.3.5.3 – Естрада. Вар’єте. Мюзик-холл. Кабаре. Ревю. Пантоміма
9.3.5.4 – Цирк
9.3.5.5 – Кіномистецтво
9.3.5.6 – Зоопарки
9.3.5.7 – Масові розваги і вистави (паради, ілюмінації, феєрверки, інші
святкування).
При подальшому структуруванні згаданих рубрик вдалося досягти певної
уніфікації. Так, кожна з цих рубрик включає підрубрики, що стосуються

організації і проведення фестивалів і конкурсів на території краю: 9.3.5.1.1 –
„Хореографічні фестивалі і конкурси”, 9.3.5.2.1 – „Театральні фестивалі і
конкурси”, 9.3.5.3.1 – „Фестивалі і конкурси (естрада, мюзик-холл)”, 9.3.5.4.1 –
„Циркові фестивалі та конкурси”, 9.3.5.5.1 – „Місцеві кінофестивалі”;
гастрольної діяльності: 9.3.5.1.2 – „Гастролі хореографічних колективів в краї”
9.3.5.2.2 – „Гастролі театральних колективів в краї”, 9.3.5.3.2 – „Гастролі
естрадних колективів і артистів в краї”, 9.3.5.4.2 – „Гастролі циркових
колективів в краї”; діяльності окремих колективів і артистів: 9.3.5.1.3 –
„Танцювальні колективи, виконавці”, 9.3.5.2.3 – „Діячі театру краю” і 9.3.5.2.4 –
„Театральні колективи”, 9.3.5.3.3 – „Естрадні колективи і виконавці”, 9.3.5.4.3 –
„Циркові колективи та виконавці краю”, 9.3.5.5.2 – „Діячі кіномистецтва
краю”).
В рубриці 9.3.5.5 – „Кіномистецтво” розділено питання кіновиробництва
(9.3.5.5.3) і кінопрокату (9.3.5.5.4). За індексом 9.3.5.5.3 – „Кіновиробництво”
збираються описи документів не тільки про діяльність місцевих кіностудій, а й
про роботу знімальних колективів інших кіностудій на території краю. Рубрика
9.3.5.5.4 – „Кінопрокат” може бути розширена за рахунок відкриття підрубрик,
що стосуються окремих закладів.
Рубрика 9.3.5.7 – „Масові розваги і вистави (паради, ілюмінації,
феєрверки, інші святкування)” призначена для групування бібліографічних
описів, які стосуються таких подій як День міста, Гуморина, новорічні і
різдвяні свята тощо.

СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОТОЧНИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ
ПОСІБНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ „ВИДАВНИЧОГО ІНДЕКСУ”
Детально розроблений „Індекс” і правильно проведена індексація дає
можливість достатньо швидко і легко перевести бібліографічну базу даних в
друкований варіант.

На вкладці „ПРОСМОТР/ВЫВОД” відкрити потрібну БД. Далі натиснути
„ПЕЧАТЬ”. У вікні, що відкриється виставити потрібні характеристики:

1.

Документи,

які

будуть

включені

до

Покажчика

(„исходные

документы”). Якщо база створюється на кожен рік окремо, то
вибрати „всі”; якщо база продовжується з року в рік, то можливі два
варіанти:
- виставити діапазон MFN, який відповідає потрібному року (якщо такі
дані відомі);
- на вкладці „ПОИСК” за допомогою ключа „дата выхода издания”
виявити описи документів за потрібний рік, знову перейти на вкладку
„ПРОСМОТР/ВЫВОД”,

натиснути

„ПЕЧАТЬ”

і

в

„исходных

документах” знову вибрати „всі”;
- на закладці „Таблиці” вибрати „вихідний формат” – TABSUO (тільки
основні записи з посиланнями і покажчиками);
- вказати вихідний носій – „файл”

і натиснути „Выполнить”.
Далі програма запропонує зберегти файл – вибирається будь-яка зручна
директорія. Формування файлу займе від кількох секунд до кількох хвилин в
залежності від обсягу. Варто зазначити, що іменний і географічний покажчики
в

разі

коректного

заповнення

відповідних

полів

будуть

сформовані

автоматично. Слід нагадати, що за умови багатоаспектного відображення
змісту документів (два і більше індексів) посилання „див. також №№” теж
будуть сформовані автоматично.
Використовуючи ту саму БД і той самий „Індекс” можна створювати
тематичні (персональні) бібліографічні покажчики. В такому разі на вкладці
„ПОИСК” необхідно встановити потрібну базу даних, вид пошуку – „Индекс
СУ” (або „Персоналия”) і вибрати потрібний розділ (особу). Виконати
стандартний пошук.

Далі перейти на вкладку „ПРОСМОТР/ВЫВОД” і здійснити вже описані
операції.
Не варто хвилюватися, що відсутність бібліографічних описів в якійсь з
рубрик (підрубрик) порушить схему. Це ніяк не позначиться ні на
електронному, ні на друкованому варіанті. В друкованому варіанті (word
формат) рубрики без наповнення просто не з’являться. Враховуючи, що числові
індекси розділів і рубрик на друк не виходять, пропуски не будуть помітні.

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДЕКСУ
(ВАРІАНТ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄ НІБ УКРАЇНИ)
Заміна файлу „II.MNU”6

Мал. 1 Відкрити АРМ „Администратор” („Адміністратор”)

Мал. 2 Відкрити перелік наявних БД

6

Враховуючи, що бібліотеки працюють і з російськомовним і з україномовним інтерфейсом, подаються обидва
варіанти.

Мал. 3 Вибрати і відкрити потрібну БД

Мал. 4 Вибрати „Редактор РЛ и справочников” („Редактор робочих листів і довідників”)

Мал. 5 Вибрати „Справочник” („Довідник”)

Мал. 6 Відкрити „Справочник”

Мал. 7 Відкрити папку „DATAI”

Мал. 8 Вибрати потрібну БД

Мал. 9 Знайти і вибрати файл „II.MNU”

Мал. 10 Скопіювати файл „II.MNU” із запропонованою „Примірною схемою...” і вставити в робоче
поле. Коли відкриється вікно підтвердження заміни файлу натиснути „Так”

Заміна файлу „II.TRE”
Крок 1-3 – аналогічні.

Мал. 11. Вибрати Редактор иерархических справочников (Редактор ієрархічних довідників)

Мал. 12. Відкрити Редактор иерархических справочников (Редактор ієрархічних довідників)

Мал. 13. Замінити файл „II.TRE” так само як і попередній.

РЕДАГУВАННЯ ІНДЕКСУ
ФАЙЛ II.TRE

Мал. 14. Вилучення непотрібного елементу – буде вилучений виділений пункт

Мал. 15. Додавання елемента нижчого рівня – з’явиться після виділеного пункту. У новому віконці
вписується цифровий індекс – якщо вищестоящий 5.1.2.2, то нижчестоящий буде 5.1.2.2.1 – і назва
рубрики.

Мал. 16. Додавання нового елемента одного рівня. Новий елемент з’явиться після виділеного.

Мал. 17. Додавання нового елемента одного рівня. Новий елемент з’явиться перед виділеним.

Після внесення будь-яких змін необхідно натиснути вікно „Сохранить”

Файл II.MNU
Виконати дії представлені в малюнках 1-9 і відкрити файл II.MNU

Мал. 18. Вилучення непотрібного елемента. Виділити елемент за допомогою курсору і вилучити його.

Мал. 19. Додавання нового елемента. За допомогою курсору виділити рубрику після (або перед) якою
необхідно додати нову строку і натиснуті відповідну кнопку меню.

Мал. 20. Після цього з’явиться нове поле, до якої вписується цифровий індекс і назва нової рубрики
(підрубрики).

Редагування „Індексу” – досить складна і кропітка робота, до якої слід
підходити дуже виважено, використовуючи цю процедуру лише, коли вона
дійсно потрібна. Особливо це стосується вилучення елементів або додавання
нових перед вже існуючими, адже це потребує не тільки корегування числових
визначників, а й повторної індексації всіх документів з цього сегмента.
Додавання нових елементів нижчого підпорядкування або одного рівня після
вже існуючих є менш травматичним для системи і дає певну свободу дій.
Найпростішою операцією є зміна назви вже існуючих рубрик. Однак слід
пам’ятати, що „Видавничий індекс” складається з двох файлів (II.TRE та
II.MMU), кожен з яких редагується окремо. При цьому „Індекс” буде в
робочому стані тільки за умови повної ідентичності як цифрових позначень
розділів і рубрик (підрубрик) так і розширень (текстових назв). Будь-які
розбіжності, навіть зайвий пробіл, призведуть до некоректної роботи. Також,
варто зазначити, що всі внесені правки автоматично не зберігаються. Більш
того, інколи система може й не запрошувати дозволу на збереження правок, що
є звичним при роботі з іншими програмами. Перед закриттям відредагованого
файлу обов’язково треба дати команду „сохранить”. Таким чином, вся
відповідальність за збереження змін у файлах „Індексу”, так само як і за
коректність цих змін, після кожного сеансу редагування лягає на того, хто це
редагування здійснює.

ДОДАТОК 1
ВИДАВНИЧИЙ ІНДЕКС
ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗ ДАНИХ ТИПУ
„ЛІТЕРАТУРА ПРО ... ОБЛАСТЬ (КРАЙ)”*
1 – ОБЛАСТЬ (КРАЙ) В ЦІЛОМУ
1.1 – Загальні праці про край
1.1.1 – Офіційні документи (Законодавчі матеріали про область)
1.1.2 – Довідкові видання
1.1.3 – Бібліографічні покажчики
1.1.4 – Статистичні матеріали
1.1.5 – Картографічні видання
1.1.6 – Образотворчі видання
1.2 – Адміністративно-територіальний устрій краю
1.3 – Населення. Демографія (рух населення, міграція, переписи)
1.4 - Краєзнавство
1.4.1 – Краєзнавчий рух
1.4.1.1 – З’їзди, конференції, семінари
1.4.1.2 – Персоналії місцевих краєзнавців
1.4.2 – Видатні діячі і край
1.4.3 – Перебування (візити) офіційних осіб і делегацій в (до) краї
(ю)
1.4.4 – Славетні земляки (уродженці краю)
1.4.5 – Відзначення краян державними нагородами
1.4.6 – Почесні громадяни
1.4.7 – Пам’ятники та пам’ятні місця краю
1.4.7.1 – Окремі пам’ятники та пам’ятні місця
1.4.7.2 – Охорона пам’ятників. Інспекція з охорони
пам’ятників
1.4.8 – Знаменні дати краю та їх відзначення
1.5 – Історія краю
1.5.1 – Археологія. Археологічні дослідження на території краю
1.5.2 – Етнографія. Етнографічні дослідження на території краю
1.5.3 – Спеціальні історичні дисципліни
1.5.3.1 – Геральдика і емблематика
1.5.3.2 – Нумізматика
1.5.3.3 – Генеалогія
*

Пусті строки з фоновою заливкою позначають ті рубрики, де, на думку авторів, є найбільш вірогідним
відкриття підрубрик, що стосуються діяльності окремих установ, організацій, осіб або подій. Це не виключає
можливості відкриття підрубрик в інших місцях.

1.5.4 – Історія краю в окремі хронологічні періоди
1.5.4.1 – Найдавніші часи (до ІХ ст. н.е.)
1.5.4.2 – Край у ІХ – ХІІІ ст.
1.5.4.3 – Край у XIV – середині XVII ст.
1.5.4.4 – Край у другій половині XVII – XVIII ст.
1.5.4.5 – Край у першій половині ХІХ ст.
1.5.4.6 – Край у другій половині ХІХ ст.
1.5.4.7 – Край в ХХ ст.
1.5.4.7.1 – Край у 1900-1917 рр.
1.5.4.7.1.1 – Край у Першій світовій війні
1.5.4.7.2 – Край у 1917-1920 рр.
1.5.4.7.2.1 – ЗУНР. УГА
1.5.4.7.3 – Край у 1921-1939 рр.
1.5.4.7.3.1 – Нова економічна політика
1.5.4.7.3.2 – Голод 1921-1923 та 1932-1933 рр.
1.5.4.7.3.3 – Політичні репресії
1.5.4.7.4 – Край в період Другої світової війни
1.5.4.7.4.1 – Військові операції на території краю
1.5.4.7.4.2 – Радянське підпілля і партизанський
рух
1.5.4.7.4.3 – ОУН, УПА
1.5.4.7.4.4 – Герої та ветерани війни. Вшанування
пам’яті
1.5.4.7.5 – Край у другій половині 40-х – першій
половині 50-х рр. ХХ ст.
1.5.4.7.6 – Край у другій половині 50-х – першій
половині 80-х рр. ХХ ст.
1.5.4.7.7 – Край у 1985-1991 рр.
1.5.4.7.8 – Розвиток краю в період незалежності
України
1.5.5 – Діаспора та політична еміграція
1.5.6 – Історія міст і сіл краю

2 – ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ
2.1 – Загальні питання
2.1.1 – Охорона природи. Діяльність природоохоронних організацій
краю
2.2 – Геодезична, геофізична, геологічна, географічна характеристика
краю
2.2.1 – Сейсмічні явища
2.2.2 – Водні ресурси
2.2.3 – Метеорологія, гідрометеорологія, клімат

2.2.3.1 – Природні лиха та їх наслідки
2.2.4 – Корисні копалини
2.2.5 – Мінеральні води
2.2.6 – Ґрунти
2.2.7 – Ландшафти
2.2.8 – Рельєф
2.3 – Екологічні умови краю
2.3.1 – Заказники. Заповідники. Природні парки
2.3.2 – Техногенні катастрофи та подолання їх наслідків
2.4 – Рослинний і тваринний світ краю
2.4.1 – Рослини краю
2.4.1.1 – Екологія і географія рослин. Охорона рослин
2.4.1.2 – Окремі групи і види рослин
2.4.2 – Тваринний світ краю
2.4.2.1 – Географія тварин. Охорона тварин
2.4.2.2 – Окремі групи і види тварин
3 – ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС КРАЮ
3.1 – Загальні питання
3.1.1 – Стандартизація, стандарти. Метрологія
3.2 – Економіка краю
3.2.1 – Історія розвитку економіки краю
3.2.2 – Управління, менеджмент, маркетинг
3.2.2.1 – Планування, прогнозування, звітність
3.2.2.2 – Інноваційна діяльність
3.2.2.3 – Рекламна діяльність
3.2.3 – Фінанси, кредит
3.2.3.1 – Місцеві бюджети
3.2.3.2 – Податки, збори
3.2.3.3 – Банки, біржі, трастові фонди, ощадні каси, ломбарди
3.2.3.4 – Інвестиції
3.2.4 – Соціальне забезпечення
3.2.4.1 – Пенсійне забезпечення
3.2.4.2 – Соціальна допомога
3.2.4.3 – Благодійність, меценатство, спонсорство
3.2.5 – Економіка праці галузей і підприємств
3.2.5.1 – Трудові ресурси
3.2.5.1.1 – Організація праці, Раціоналізаторство,
винахідництво
3.2.5.1.2 – Оплата праці
3.2.5.1.3 – Охорона праці
3.2.6 – Економіка окремих галузей

3.2.6.1 – Економіка промисловості
3.2.6.2 – Економіка агропромислового комплексу
3.2.6.3 – Економіка будівництва
3.2.6.4 – Економіка торгівлі
3.2.6.5 – Економіка транспорту
3.2.6.6 – Економіка зв’язку
3.2.6.7 – Економіка житлово-комунального господарства
3.2.7 – Міжрегіональні (міжнародні) економічні зв’язки
3.3 – Промисловість краю
3.3.1 – Історія розвитку промислового комплексу краю
3.3.2 – Окремі галузі промисловості
3.3.2.1 – Енергетика
3.3.2.2 – Радіоелектроніка
3.3.2.3 – Гірничодобувна і гірничопереробна промисловість
3.3.2.4 – Металургія, машинобудування, приладобудування
3.3.2.5 – Хімічна та нафтохімічна промисловість
3.3.2.6 – Деревообробна промисловість
3.3.2.7 – Легка промисловість
3.3.2.7.1 – Текстильна промисловість
3.3.2.7.2 – Швейна промисловість
3.3.2.7.3 – Шкіряно-взуттєва та хутрова промисловість
3.3.2.7.4 – Скляна, порцеляново-фаянсова
промисловість
3.3.2.7.5 – Парфумерно-косметична промисловість
3.3.2.8 – Харчова промисловість
3.3.2.8.1 – Борошномельне і круп’яне виробництво
3.3.2.8.2 – Виробництво алкогольних і безалкогольних
напоїв
3.3.2.8.3 – Переробка плодів і овочів
3.3.2.8.4 – М’ясомолочна промисловість
3.3.2.8.5 – Громадське харчування
3.4 – Будівництво в краї
3.4.1 – Історія розвитку будівельної галузі краю
3.4.2 – Окремі види будівництва
3.4.2.1 – Громадське будівництво
3.4.2.2 – Промислове будівництво
3.4.2.3 – Шляхове будівництво
3.4.2.4 – Сільськогосподарське будівництво
3.4.2.5 – Санітарно-технічне будівництво
3.4.2.6 – Гідротехнічне будівництво
3.5 – Торгівля в краї
3.5.1 – Історія розвитку торгівлі в краї
3.5.2 – Загальні питання (аналіз ринку, пропозиції та попит,

конкуренція)
3.5.3 – Товарні запаси. Товарообіг
3.5.4 – Організація торгівлі в краї
3.5.4.1 – Торговельні ярмарки та виставки
3.5.4.2 – Торговельно-посередницька діяльність
3.5.4.3 – Торговельні зловживання. Незаконна торгівля
3.5.4.4 – Оптова торгівля
3.5.4.5 – Роздрібна торгівля
3.6 – Побутове обслуговування
3.6.1 – Обслуговування населення (комбінати побутового
обслуговування, пральні, хімчистки, лазні)
3.6.2 – Готельне господарство (готелі, мотелі, пансіонати,
гуртожитки)
3.7 – Транспорт
3.7.1 – Історія розвитку транспорту в краї
3.7.2 – Залізничний транспорт
3.7.2.1 – Метро
3.7.3 – Автомобільний транспорт
3.7.4 – Водний транспорт
3.7.4.1 – Порти
3.7.5 – Повітряний транспорт
3.7.5.1 – Аеропорти
3.7.6 – Міський транспорт
3.7.7 – Трубопровідний транспорт
3.7.8 – Інші види транспорту (канатно-підвісні дороги тощо)
3.8 – Зв’язок
3.8.1 – Історія розвитку зв’язку в краї
3.8.2 – Пошта
3.8.3 – Електрозв’язок
3.8.3.1 – Телеграфний зв’язок
3.8.3.2 – Телефонний зв’язок
3.8.4 – Радіозв’язок і радіомовлення
3.8.4.1 – Мобільний зв’язок. Мобільні оператори
3.8.5 – Телебачення
3.8.6 – Комп’ютерні системи і мережі. Інтернетпровайдери
3.9 – Житлово-комунальне господарство краю
4 – СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ І РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ
4.1 – Історія розвитку сільського господарства в краї
4.2 – Загальні питання розвитку сільського господарства
4.3 – Сільськогосподарські підприємства
4.3.1 – Агрофірми (агропромислові об’єднання, акціонерні
сільськогосподарські товариства)
4.3.2 – Фермерські господарства

4.4 - Рослинництво
4.4.1 – Окремі галузі рослинництва
4.4.1.1 – Рільництво
4.4.1.2 – Овочівництво
4.4.1.3 – Садівництво
4.4.1.4 - Виноградарство
4.4.2 – Захист рослин (в т.ч. від метеофакторів і стихійних лих)
4.4.2.1 – Шкідники рослин і боротьба з ними
4.4.2.2 – Хвороби рослин і боротьба з ними
4.5 – Тваринництво
4.5.1 – Окремі галузі тваринництва
4.5.1.1 – Скотарство (велика рогата худоба)
4.5.1.2 – Свинарство
4.5.1.3 – Вівчарство
4.5.1.4 – Птахівництво
4.5.1.5 – Кролівництво
4.5.1.6 – Конярство
4.5.1.7 – Звірівництво
4.5.1.8 – Собаківництво
4.5.1.9 – Бджільництво
4.5.1.10 – Шовківництво
4.5.2 – Ветеринарні заходи в умовах краю
4.5.2.1 – Зоогігієна і ветеринарна санітарія
4.5.2.2 – Заходи по боротьбі з епізоотіями
4.5.2.3 – Діагностика і лікування хвороб тварин
4.6 – Лісове господарство
4.6.1 – Лісівництво, екологія лісу
4.6.2 – Лісовпорядкування, таксація лісу
4.6.3 – Шкідники лісу та його захист
4.6.4 – Лісоексплуатація, лісозаготовки
4.7 – Мисливство. Рибне господарство. Рибальство
4.7.1 – Мисливські угіддя, облік і охорона мисливськопромислових тварин
4.7.1.1 - Мисливство
4.7.2 – Рибне господарство. Рибництво
4.7.2.1 – Промисел прісноводної риби. Риби внутрішніх
водойм
4.7.2.2 – Промисел морської риби. Глибоководні та
прибережні риби
4.7.2.3 – Риборозведення
4.7.2.3.1 – Декоративне риборозведення. Декоративні
(акваріумні) риби
4.7.3 – Рибальство

5 – ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ
5.1 – Охорона здоров’я в краї
5.1.1 – Історія організації охорони здоров’я в краї
5.1.2 – Суспільні та професійні організації охорони здоров’я
5.1.3 – Лікувально-профілактична допомога
5.1.3.1 – Медицина катастроф. Нещасні випадки і їх
запобігання. Перша допомога. Служба швидкої допомоги
5.1.3.2 – Медичні установи

5.1.3.3 – Охорона материнства і дитинства
5.1.3.4 – Санітарно-просвітницька діяльність. Запобігання і
боротьба з епідеміями
5.1.3.4.1 – Санітарний нагляд. Санітарна інспекція і
контроль
5.1.3.5 – Санаторне і курортне лікування

5.1.4 – Фармакологія. Медикаментозна допомога. Аптечна справа
5.1.5 – Народна (нетрадиційна) медицина
5.2 – Фізкультура і спорт в краї
5.2.1 – Історія розвитку спорту і фізичної культури в краї
5.2.2 – Участь спортсменів краю в Олімпіадах, чемпіонатах світу та
інших спортивних змаганнях
5.2.3 – Спортивні товариства і клуби

5.2.4 – Спортивні споруди, обладнання, інвентар
5.2.5 – Спортивні свята, змагання і спартакіади
5.2.6 – Персоналії діячів спорту і фізичної культури краю

5.2.7 – Окремі види спорту в краї

5.2.8 – Спортивні ігри в краї

5.2.9 – Альпінізм. Скелелазіння. Спелеотуризм
5.2.10 – Орієнтування. Спортивне орієнтування
5.2.11 – Туризм в краї. Край як об’єкт туризму
6 – СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КРАЮ
6.1 – Соціологічний аналіз розвитку краю
6.1.1 – Соціальна структура суспільства
6.1.1.1 – Соціальні зміни в суспільстві. Соціальна
диференціація
6.1.1.2 – Соціальні відносини (зв’язки між групами)
6.1.2 – Негативні соціальні явища
6.2 – Суспільно-політичне життя краю
6.2.1 – Вибори, плебісцити, референдуми, виборчі кампанії,
результати виборів, зловживання під час виборів
6.2.2 – Політичні партії і рухи

6.2.3 – Громадські організації та рухи
6.2.3.1 – Профспілковий рух
6.2.3.2 – Ветеранські організації
6.2.3.3 – Рух та організації жінок
6.2.3.4 – Молодіжні організації та рухи
6.2.3.4.1 – Молодіжні субкультури
6.2.3.5 – Добровільні товариства
6.2.4 – Національні відносини в краї
6.2.4.1 – Окремі національні групи
6.2.5 – Міжнародні зв’язки краю
6.2.5.1 – Міста-побратими
6.3 – Релігія. Діяльність церкви
6.3.1 – Релігії та релігійні течії
6.3.1.1 - Християнство
6.3.1.1.1 – Православ’я
6.3.1.1.2 – Католицизм
6.3.1.1.3 – Протестантські церкви і течії
6.3.1.2 – Іслам
6.3.1.3 – Іудаїзм
6.3.1.4 – Буддизм
6.3.1.5 – Національні релігії
6.3.1.6 – Нетрадиційні релігії, нові релігійні течії
6.3.2 – Атеїзм. Вільнодумство

6.3.3 – Астрологія. Мантика. Окультизм
7 – ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА УПРАВЛІННЯ В КРАЇ
7.1 – Представницька влада
7.1.1 – Обласна Рада народних депутатів. Облвиконком
7.1.1.1 – Сесії обласної Ради народних депутатів
7.1.1.2 – Розпорядження обласної Ради народних депутатів
7.1.2 – Міська Рада народник депутатів обласного центру.
Міськвиконком
7.1.3 – Районні, міські, сільські ради

7.2 – Виконавча влада
7.2.1 – Обласна державна адміністрація
7.2.1.1 – Рішення і розпорядження обласної державної
адміністрації
7.2.2 – Міська державна адміністрація обласного центру
7.2.3 – Місцеве самоврядування
7.2.4 – Органи соціального забезпечення
7.2.4.1 – Забезпечення житлом
7.2.4.2 – Захист інтересів та прав споживачів
7.2.4.3 – Страхування (власності, майна, ризиків)
7.2.4.4 – Соціальне страхування (медичне, на випадок
непрацездатності, безробіття, втрати годувальника, по
старості, страхування дітей)
7.2.5 – Управління внутрішніх справ. Міліція
7.2.5.1 – Охорона громадського порядку
7.2.5.2 – Карний розшук
7.2.5.3 – Державна автомобільна інспекція
7.2.5.4 – Служба виконання покарань
7.3 – Суди
7.4 – Прокуратура
7.5 – Нотаріат
7.6 – Адвокатура
7.7 – Служба безпеки
7.8 – Митна служба
7.9 – Служба з ліквідації надзвичайних ситуацій
7.9.1 – Цивільна оборона
7.10 – Військова справа
8 – НАУКА ТА ОСВІТА В КРАЇ
8.1 – Наукове життя краю
8.1.1 – Історія розвитку науки в краї
8.1.2 – Вчені краю

8.1.3 – Діяльність наукових товариств в краї
8.1.4 – Наукові установи краю

8.2 – Освіта в краї
8.2.1 – Історія освіти в краї
8.2.2 – Діячі освіти краю
8.2.3 – Організація освіти і виховання в краї
8.2.3.1 – Дошкільна і сімейна освіта та виховання
8.2.3.1.1 – Дитячі ясла і дитячі садки
8.2.3.1.2 – Будинки дитини, сирітські будинки
8.2.3.1.3 – Виховання та освіта дітей в сім’ї
8.2.3.1.4 – Опіка, усиновлення
8.2.3.2 – Загальноосвітня школа та виховання
8.2.3.2.1 – Початкові та середні школи
8.2.3.2.2 – Гімназії, ліцеї
8.2.3.2.3 – Спеціальні школи
8.2.3.2.4 – Дитячі будинки, інтернати
8.2.3.2.5 – Позашкільні заклади (Будинки дитячоюнацької творчості тощо)
8.2.3.3 – Професійна та спеціальна освіта
8.2.3.3.1 – Середні спеціальні навчальні заклади

8.2.3.4 – Вища освіта
8.2.3.4.1 – Вищі навчальні заклади

8.2.3.5 – Система підвищення кваліфікації
9 – КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ КРАЮ
9.1 – Культурна політика в краї
9.1.1 – Історія розвитку культури краю
9.1.2 – Діячі культури краю
9.1.3 – Засоби масової інформації (ЗМІ) в краї
9.1.3.1 – Журналістика. Місцеві відділення Національної
спілки журналістів України
9.1.3.2 – Періодична преса
9.1.3.3 – Радіомовлення
9.1.3.4 – Телебачення
9.1.4 – Книжкова справа в краї

9.1.4.1 – Книговидання. Місцеві відділення Спілки
книговидавців України
9.1.4.2 – Книгорозповсюдження. Книжкова торгівля
9.1.4.3 – Колекціонування творів друку. Бібліофілія
9.1.5 – Соціокультурна робота в сфері дозвілля
9.1.5.1 – Рекреаційна діяльність та екскурсійна робота в краї
9.1.5.2 – Культосвітня (клубна) робота в краї
9.1.5.2.1 – Культурні центри, об’єднання, клубні
заклади
9.1.6 – Паркова робота. Сади і парки відпочинку
9.1.6.1 – Спортивні та ігрові майданчики, атракціони
9.1.7 – Самодіяльна творчість. Художня самодіяльність.
Самодіяльні колективи і виконавці

9.1.8 – Бібліотечна справа в краї
9.1.8.1 – Історія бібліотечної справи в краї
9.1.8.2 – Професійні бібліотечні організації і об’єднання
9.1.8.3 – Бібліотечна мережа
9.1.8.3.1 – Обласні бібліотеки
9.1.8.3.2 – Районні, міські бібліотеки
9.1.8.3.3 – Сільські бібліотеки
9.1.8.3.4 – Галузеві і спеціальні бібліотеки
9.1.8.3.5 – Шкільні бібліотеки
9.1.9 – Музейна справа в краї
9.1.9.1 – Історія музейної справи в краї
9.1.9.2 – Музейні заклади краю

9.1.9.3 – Колекціонування. Приватні колекції
9.1.10 – Архівна справа в краї
9.1.10.1 – Історія архівної справи в краї
9.1.10.2 – Архівні установи краю

9.2 – Мови, фольклор, література краю
9.2.1 – Мови народів краю
9.2.2 – Місцевий фольклор

9.2.3 – Літературне життя краю
9.2.3.1 – Місцеві літературні організації, об’єднання, гуртки
9.2.3.2 – Край в літературних творах
9.2.3.3 – Письменник і край
9.2.3.4 – Письменники краю

9.3 – Мистецтво в краї
9.3.1 – Історія мистецтва в краї
9.3.2 – Архітектура краю
9.3.2.1 – Архітектурні пам’ятники краю та їх реставрація
9.3.2.2 – Архітектори краю
9.3.3 – Образотворче мистецтво краю
9.3.3.1 – Декоративно-прикладне мистецтво
9.3.3.2 – Живопис
9.3.3.3 – Графіка
9.3.3.4 – Художня фотографія
9.3.3.5 – Скульптура
9.3.3.6 – Дизайн одягу
9.3.3.7 – Дизайн інтер’єру
9.3.4 – Музичне життя в краї
9.3.4.1 – Музичні фестивалі і конкурси
9.3.4.2 – Гастролі музикантів і музичних колективів в краї
9.3.4.3 – Діячі музики краю

9.3.4.4 – Музичні колективи краю

9.3.5 – Видовищні мистецтва
9.3.5.1 – Хореографія
9.3.5.1.1 – Хореографічні фестивалі і конкурси

9.3.5.1.2 – Гастролі хореографічних колективів в краї
9.3.5.1.3 – Танцювальні колективи, виконавці

9.3.5.2 – Театр
9.3.5.2.1 – Театральні фестивалі і конкурси
9.3.5.2.2 – Гастролі театральних колективів в краї
9.3.5.2.3 – Діячі театру краю
9.3.5.2.4 – Театральні колективи
9.3.5.3 – Естрада. Вар’єте. Мюзик-холл. Кабаре. Ревю.
Пантоміма
9.3.5.3.1 – Фестивалі і конкурси
9.3.5.3.2 – Гастролі естрадних колективів і артистів в
краї
9.3.5.3.3 – Естрадні колективи і виконавці
9.3.5.4 – Цирк
9.3.5.4.1 – Циркові фестивалі та конкурси
9.3.5.4.2 – Гастролі циркових колективів в краї
9.3.5.4.3 – Циркові колективи та виконавці краю
9.3.5.5 – Кіномистецтво
9.3.5.5.1 – Місцеві кінофестивалі
9.3.5.5.2 – Діячі кіномистецтва краю
9.3.5.5.3 – Кіновиробництво
9.3.5.5.4 – Кінопрокат
9.3.5.6 – Зоопарки
9.3.5.7 – Масові розваги і вистави (паради, ілюмінації,
феєрверки, інші святкування)

9.3.6 – Край у творах мистецтва

