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Універсальна десяткова класифікація:
проект перегляду розділу Філософія
Уже понад 40 років клас УДК 1 Філософія. Психологія залишається незміненим, і в ньому досі не вирішено очевидну
структурну проблему, успадковану ще від Десяткової класифікації Дьюї, — анахронічну інтеркаляцію розділу
Психологія всередині класу [6].
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Упродовж тривалого періоду критиці підлягала ще одна добре відома проблема: клас 1 більш придатний для
систематизації європейської філософії, в той час, як недостатньо розроблену філософію інших культур і цивілізацій
часто відносять до класу Релігія [2, 3]. Незважаючи на те, що, наприклад, індійську філософію можна позначати за
допомогою комбінації з визначником місця — 1(540), класифікувати брахмансько-санскритську схоластику і школи
індійської філософії (астика, настика) або літературу шести шкіл астика (логіки, атомістики, санкх’я, Патанджалі,
міманса, ведичної філософії) дуже складно. Поняття розділу Філософія в УДК розподілено на три основні категорії:
сутність філософії, філософські дисципліни та філософські системи. Однак, на практиці виникає потреба позначати
теми, що пов’язують поняття з цих трьох категорій, і комбінувати їх, а для цього нам необхідна не лише нова
термінологія, а й цілий розділ з удосконаленою синтезованою структурою. Існуюча перелічувальна структура розділу
не дає змогу логічно розширювати таку сучасну термінологію, як, наприклад, "філософська антропологія", "соціальна
філософія", "метафілософія" тощо.
Реалізація проекту перегляду розділу Філософія розпочинається в 2009—2010 роках із розроблення плану, який
в подальшому розглядатиметься і обговорюватиметься редакційною колегією і Консультативною радою УДК.
Керівник проекту Клаудіо Ґнолі разом із Фульвіо Маззоччі координуватимуть роботу групи італійських галузевих
фахівців, а також фахівців із класифікацій, які братимуть участь у підготуванні плану перегляду розділу. Їхнє
дослідження не стосуватиметься розділу 159.9 Психологія, однак його перегляд і переміщення в іншу частину таблиці
також заплановані.
Для розгляду проблем, що виникають у розділі Філософія, використовуватимуться такі типові джерела, як
довідники з філософії (енциклопедії, словники) та готові системи організації знань, переважно класифікаційні схеми й
тезауруси з філософії. Окрім цього, дослідники матимуть змогу використовувати матеріали семінару з класифікації
філософії "Classificare le scienze umane: il caso filosofia", який відбувся 2 лютого 2007 року на кафедрі філософії
Університету Падуї і був організований Крістіаною Бетелья з італійського представництва Міжнародного товариства
організації знань (ISKO) (http://www.iskoi.org/doc/filosofia.htm). На цьому семінарі італійські бібліотекарі
обговорювали як теоретичні аспекти, так і питання практичного застосування класифікації філософії для упорядкування видань на полицях.
Окрім загального перегляду понять і термінології, спрямованого на досягнення їхньої відповідності сучасній
філософській літературі, важливою метою дослідження є вивчення можливостей реструктуризації класу 1 для здійснення фасетного аналізу. Це дасть змогу згрупувати філософські поняття окремими рядами, які можна буде використовувати для створення складних понять за допомогою з’єднання їхніх нотацій. Поняття, що стосуються, наприклад, предмета філософії, розміщуватимуться окремо від понять, пов’язаних з історичними філософськими школами, які, в свою чергу, відокремлюватимуться від таких розділів філософії, як, наприклад, метафізика чи етика.
Поділ класу 1 на частини легко формує основний фасет, в якому розділами першого рівня стануть 10, 11, 12
тощо. Саме на такому принципі базуватиметься структура класу. Одна з найважливіших проблем — прийняття рішення щодо того, чи дійсно така послідовність розміщення рубрик найкраща, чи її варто змінити. Наприклад, для фасетного аналізу академічних дисциплін в розділі Філософія Бібліографічної класифікації Бліса, яка є найкращим
довідковим джерелом, використовують іншу послідовність розміщення. Однак, нинішня структура класу 1 також обов’язково враховуватиметься, і кількість змін за можливості буде обмежена для мінімізації переміщень документів в
укомплектованих фондах, систематизованих за УДК. Ми докладемо всіх зусиль для підтримання сумісності нового
класу 1 з попереднім.
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Фасети основної таблиці можна легко створювати за допомогою таблиць спеціальних визначників, зокрема визначників з дефісом -1/-9, які найбільше відповідають цій меті. Такий самий підхід успішно застосовано в нещодавно
зміненому класі 2 Релігія, який став інноваційним кроком до значного збільшення кількості фасетів в УДК [1]. Досвід
розроблення нотацій з фасетними спеціальними визначниками (індикаторами) -1/-9 класу 2 ми застосуємо для класу 1,
тобто процес фасетизації Філософії братиме до уваги фасетизований клас Релігія, оскільки обидві дисципліни тісно
пов’язані між собою, а тому застосування загальної логіки до обох класів стане перевагою для всієї таблиці з точки
зору її узгодженості.
Проект перегляду розділу Філософія дасть змогу дослідити можливі загальні принципи послідовності розміщення рубрик у фасетизованих класах УДК, що можуть спиратись на загальні категорії, на зразок формули Ранганатана (особистість — матерія — енергія — простір — час). Очевидно, для класів негуманітарної галузі знадобляться інші фасети, ніж у класах 2 Релігія та 1 Філософія. Однак, певної узгодженості можна досягти саме за допомогою створення таких категорій. Подібні рішення допоможуть поєднати багатство семантики УДК із сучасними
досягненнями теорії класифікації, а також із цифровим оточенням.
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