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Русский алфавит
Аа,Бб,Вв,Гг,Дд,Ее,Ёё,Жж,Зз,Ии,Йй,Кк,Лл,Мм,Нн,Оо,Пп,
Рр,Сс,Тт, Уу,Фф,Хх,Цц,Чч,Шш,Щщ,ъ,Ыы,ь,Ээ,Юю,Яя

А
абонемéнт,-а

абонемéнт,-а

абонемéнтная кáрточка

абонемéнтна кáртка

абонéнт библиотéки,-а

абонéнт бібліотéки,-а

авантитул,-а

авантитул,-у
,

автореферáт диссертáции,-а

автореферáт дисертáції,-у

адеквáтная предмéтная рýбрика

адеквáтна предмéтна рýбрика

áдресная библиографическая спрáвка

адрéсна бібліографíчна дóвідка

áдресный библиографический пóиск,-а

áдресний бібліографíчний пóшук,-у

алфавитно-предмéтный указáтель

алфавíтно-предмéтний покáжчик,-а

алфавитный библиографический указáтель
(список)

алфавíтний бібліографíчний покáжчик
(список),-а

3

алфавитный каталóг,-а

алфавíтний каталóг,-а

альбóм,-а

альбóм,-а

альманáх,-а

альманáх,-у

аналитическая аннотáция

аналітична анотáція

аналитическое библиографическое описáние

аналітичний бібліографíчний óпис,-у

аннотáция

анотáція

аннотирование

анотувáння

аннотированный библиографический указáтель
(список)

анотóваний бібліографíчний покáжчик
(список),-а

антолóгия

антолóгія

áтлас,-а

áтлас,-у

афиша

афíша

4

Б
библиóграф,-а

бібліóграф,-а

библиографирование

бібліографувáння

библиографирующее учреждение

бібліографуюча установа

библиографическая группирóвка

бібліографíчне групувáння

библиографическая дéятельность

бібліографíчна діяльність

библиографическая запись

бібліографíчний запис, -у

библиографическая информация

бібліографíчна інформація

библиографическая картотека

бібліографíчна картотека

библиографическая консультация

бібліографíчна консультація

библиографическая продукция

бібліографíчна продýкція

библиографическая справка

бібліографíчна дóвідка

библиографическая ссылка

бібліографíчне посилання

библиографические сведения

бібліографíчні відомості

библиографический запрос,-а

бібліографíчний запит,-у
5

библиографический каталог,-а

бібліографíчний каталóг,-а

библиографический обзор,-а

бібліографíчний óгляд,-у

библиографический отбор,-а

бібліографíчний відбíр,-ору; добíр,-ору

библиографический поиск,-а

бібліографíчний пошук,-у

библиографический список,-а

бібліографíчний список,-ску

библиографический указатель

бібліографíчний покáжчик,-а

библиографический указатель к изданию

бібліографíчний покажчик до видання,-а

библиографическое выявление

бібліографíчне виявлення

библиографическое издание

бібліографíчне видання

библиографическое информирование

бібліографíчне інформувáння

библиографическое обслуживание

бібліографíчне обслуговування

библиографическое описание

бібліографíчний óпис,-у

библиографическое пособие

бібліографíчний посíбник,-а

библиографическое редактирование

бібліографíчне редагування

библиографическое сообщение

бібліографíчне повідóмлення
6

библиография

бібліографія

библиографоведение

бібліографознавство

библиология

бібліологія

библиомания

бібліоманія

библиотека

бібліотека

библиотека-депозитарий

бібліотека-депозитарій

библиотека-филиал,-а

бібліотека-філіал,-у; -фíлія

библиотéкарь

бібліотéкар,-я

библиотековедение

бібліотекознавство

библиотечная обработка

бібліотечна обробка

библиотечная сеть

бібліотечна мережа,-р. мн. мереж

библиотечное дело

бібліотечна справа

библиотечное обслуживание

бібліотечне обслуговування

библиотечный абонемент,-а

бібліотечний абонемент,-а

библиотечный каталог,-а

бібліотечний каталог,-а
7

библиотечный пункт,-а

бібліотечний пункт,-у

библиотечный фонд,-а

бібліотечний фонд,-у

библиофил,-а

бібліофíл,-а

библиофильство

бібліофíльство

биобиблиографический справочник (словарь)

біобібліографíчний довíдник (словник),-а

биобиблиографический указатель (список, обзор)

біобібліографíчний покажчик (список, огляд),-а

биографический справочник (словарь),-а

біографíчний довíдник (словник),-а

брошюра

брошура

буклет,-а

буклет,-а

бюллетень,-еня

бюлетень,-еня

бюллетень-таблица

бюлетень-таблиця

бюллетень-хроника

бюлетень-хроніка

8

В
ведýщее слóво предмéтной рýбрики

головнé слóво предмéтної рýбрики

внутригазéтный библиографический списóк
(обзóр)

внутрішньогазéтний бібліографíчний список
(óгляд),-ска;-у

внутрижурнáльный библиографический указáтель
(список, обзóр)

внутрішньожурнáльний бібліографíчний
покáжчик (список, óгляд),-а

внутрикнижный библиографический указáтель
(список, обзóр)

внутрішньокнижкóвий бібліографíчний
покáжчик (список, óгляд),-а

вспомогáтельные таблицы классификáции

допомíжні таблиці класифікáції

вспомогáтельный классификациóнный признак,-а

допомíжна класифікацíйна ознáка

вспомогáтельный указáтель

допомíжний покáжчик,-а

выборочный библиографический указатель
(список, обзор)

вибіркóвий бібліографíчний покáжчик
(список, огляд),-а

Г
газéта

газéта

газéтное издáние

газéтне видáння

9

генерáльный каталóг,-а

генерáльний каталóг,-а

глáвная спрáвочная картотéка (ГСК)

головнá довідкóва картотéка (ГДК)

госудáрственный библиографический указáтель

держáвний бібліографíчний покáжчик,-а

групповáя аннотáция

груповá анотáція

групповóе библиографическое информирование

груповé бібліографíчне інформувáння

Д
депозитáрный библиотéчный фóнд,-а

депозитáрний бібліотéчний фóнд,-у

добáвочная библиографическая зáпись

додаткóвий бібліографíчний зáпис,-у

докумéнт,-а

докумéнт,-а

документáльно-худóжественное издáние

документáльно-худóжнє видáння

дополнительная кáрточка систематического
каталóга

додаткóва кáртка систематичного
каталóга

дополнительный индекс,-а

додаткóвий íндекс,-у

10

Ж
журнáл,-а

журнáл,-у

журнáльное издáние

журнáльне видáння

З
заголóвок библиографической зáписи

заголóвок бібліографíчного зáпису,-вка

заголóвок предмéтной рýбрики,-вка

заголóвок предмéтної рýбрики,- вка

заóчный библиотéчный абонемéнт,-а

заóчний бібліотéчний абонемéнт,-а

И
избранные сочинения

вибрані твори

издание

видáння

издание для досуга

видáння для дозвíлля

издательская продукция

видавнича продукція

издательский библиографический указатель
(список, обзор)

видавничий бібліографíчний покáжчик
(список, огляд),-а
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издательский каталог,-а

видавничий каталог,-а

издательство

видавництво

изобразительная открытка

образотвóрча кáртка (листíвка)

изоиздáние

образотвóрче видáння

инвéрсия в предмéтной рýбрике

інвéрсія в предмéтній рýбриці

индекс,-а

íндекс,-у

индексáция

індексáція

индексирование

індексувáння

индивидуáльная рабóта с читáтелем

індивідуáльна робóта з читачéм

индивидуáльное библиографическое
информирование

індивідуáльне бібліографíчне
інформувáння

инстрýкция

інстрýкція

информáтика

інформáтика

информациóнное издáние

інформацíйне видáння

информациóнный листóк,-тка

інформацíйний листóк,-тка

12

информáция

інформáція

информирование

інформувáння

К
календáрь,-я

календáр,-я

календáрь знаменáтельных дáт,-я

календáр знамéнних дáт,-я

кáрта

кáрта

кáрта-схéма

кáрта-схéма

картографическое издáние

картографíчне видáння

картотéка

картотéка

картотéка заглáвий произведéний худóжественной
литератýры

картотéка нáзв твóрів худóжньої
літератýри

картотéка мéстных издáний

картотéка місцéвих видáнь

картотéка персонáлий

картотéка персонáлій

картотéка рецéнзий

картотéка рецéнзій

кáрточное издáние

карткóве видáння
13

каталóг,-а

каталóг,-а

каталóг выставки,-а

каталóг виставки,-а

каталóг мéстных издáний,-а

каталóг місцéвих видáнь,-а

каталóг промышленного оборýдования и издéлий

каталóг промислóвого облáднання і виробів

каталóжный индекс,-а

каталóжний íндекс,-у

классификациóнная фóрмула

класифікацíйна фóрмула

классификациóнное делéние (зáпись клáсса)

класифікацíйне дíлення (зáпис клáсу)

классификациóнное решéние

класифікацíйне рíшення

классификациóнный индекс,-а

класифікацíйний íндекс,-у

классификациóнный признак,-а

класифікацíйна ознáка

книга

книга

книговéдение

книгознáвство

книготоргóвый библиографический указáтель
(список, обзóр)

книготоргóвий бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

книжка-игрýшка

книжка-íграшка

14

книжное издáние

книжкóве видáння

комбинированная предмéтная рýбрика

комбінóвана предмéтна рýбрика

кóмплекс предмéтных рýбрик,-а

кóмплекс предмéтних рýбрик,-у

комплéктное издáние

комплéктне видáння

комплектовáние библиотéчного фóнда

комплектувáння бібліотéчного фóнду

краевéдческая картотéка

краєзнáвча картотéка

краевéдческий библиографический указáтель
(список, обзóр)

краєзнáвчий бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

краевéдческий каталóг,-а

краєзнáвчий каталóг,-а

крáткое библиографическое описáние

корóткий бібліографíчний óпис,-у

кумулятивный библиографический указáтель
(список, обзóр)

кумулятивний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

15

Л
лист

лист,-а; áркуш,-а

листóвка

листíвка

листовóе издáние

аркушéве видáння; листовé

листóк

листóк,-тка

литератýрно-худóжественное издáние

літератýрно-худóжнє видáння

М
мáссовая рабóта библиотéки

мáсова робóта бібліотéки

мáссовое библиографическое информирование

мáсове бібліографíчне інформувáння

мáссово-политическое издáние

мáсово-політичне видáння

материáлы конферéнции (съéзда, симпóзиума)

матеріáли конферéнції (з’їзду, симпóзіуму)

межбиблиотéчный абонемéнт (МБА),-а

міжбібліотéчний абонемéнт (МБА),-а

межбиблиотéчный книгообмéн,-а

міжбібліотéчний книгоóбмін, -у

междунарóдный библиографический указáтель
(список, обзóр)

міжнарóдний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а
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междунарóдный межбиблиотéчный абонемéнт,-а

міжнарóдний міжбібліотéчний абонемéнт,-а

междунарóдный стандáртный нóмер книги
(ISBN),-а

міжнарóдний стандáртний нóмер книги
(ISBN),-а

междунарóдный стандáртный нóмер сериáльного
издáния (ISSN)

міжнарóдний стандáртний нóмер серіáльного
видáння (ISSN),-а

многоотраслевóй библиотéчный фонд,-а

багатогалузéвий бібліотéчний фонд,-у

многотóмное издáние

багатотóмне видáння

многочлéнная предмéтная рýбрика

багаточлéнна предмéтна рýбрика

монографическое библиографическое описáние

монографíчний бібліографíчний óпис,-у

монография

монографíя

моноиздáние

моновидáння

музéйный каталóг,-а

музéйний каталóг,-а
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Н
наглядное посóбие

наóчний посíбник,-а

наýчно-вспомогáтельный библиографический
указáтель (список, обзóр)

наукóво-допомíжний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

наýчное издáние

наукóве видáння

наýчно-популярное издáние

наукóво-популярне видáння

наýчно-популярный журнáл,-а

наукóво-популярний журнáл,-у

наýчно-худóжественное издáние

наукóво-худóжнє видáння

наýчный журнáл,-а

наукóвий журнáл,-у

непериодическое издáние

неперіодичне видáння

номенклатýрный каталóг,-а

номенклатýрний каталóг,-а

нормативное произвóдственно-практическое
издáние

нормативне виробничо-практичне
видáння

нормативный бюллетéнь,-еня

нормативний бюлетéнь,-еня

нóтное издáние

нóтне видáння

нумерациóнный каталóг,-а

нумерацíйний каталóг,-а
18

О
обзóр,-а

óгляд,-у

обзóрное издáние

оглядóве видáння

óбласть библиографического описáния

óбласть бібліографíчного óпису

óбласть выходных дáнных

óбласть вихідних дáних

óбласть заглáвия и свéдений об отвéтственности

óбласть нáзви і відóмостей про відповідáльність

óбласть издáния

óбласть видáння

óбласть количественной характеристики

óбласть кíлькісної характеристики

óбласть междунарóдного стандáртного нóмера
книги, цены и тиражá

óбласть міжнарóдного стандáртного нóмера книги,
ціни і тиражý

óбласть междунарóдного стандáртного нóмера
сериáльного издáния, цены и тиражá

óбласть міжнарóдного стандáртного нóмера
серіáльного видáння, ціни і тиражý

óбласть нумерáции

óбласть нумерáції

óбласть примечáний

óбласть примíток

óбласть сéрии

óбласть сéрії

óбласть специфических свéдений

óбласть специфíчних відóмостей
19

облóжка

обклáдинка

обмéнный фóнд библиотéки,-а

обмíнний фóнд бібліотéки,-у

обобщáющая предмéтная рýбрика

узагáльнююча предмéтна рýбрика

обобщáющее заглáвие

узагáльнююча нáзва

óбщая аннотáция

загáльна анотáція

обязáтельный элемéнт библиографического
описáния,-а

обов’язкóвий елемéнт бібліографíчного
óпису,-а

однотóмное издáние

однотóмне видáння

описáтельная предмéтная рýбрика

описóва предмéтна рýбрика

организáция библиотéчного каталóга

організáція бібліотéчного каталóга

организáция библиотéчного фóнда

організáція бібліотéчного фóнду

основнáя кáрточка каталóга

основнá кáртка каталóга

основнóе заглáвие

основнá нáзва

основнóй индекс,-а

основний íндекс,-у

основнóй классификациóнный признак,-а

основнá класифікацíйна ознáка
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основные таблицы классификáции

основнí таблиці класифікáції

открытка

кáртка, листíвка

открытый доступ к фондам библиотеки,-а

відкритий дóступ до фóндів бібліотéки,-у

отраслевóй библиографический указáтель
(список, обзóр)

галузéвий бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

отраслевóй библиотéчный фóнд

галузéвий бібліотéчний фóнд,-у

отраслевые таблицы классификáции

галузéві таблиці класифікáції

официáльное издáние

офіцíйне видáння

П
передвижнáя библиотéка

пересувнá бібліотéка

переплёт,-а

палітýрка, опрáва

периодическое издáние

періодичне видáння

персонáльный библиографический указáтель
(список, обзóр)

персонáльний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд)

перспективный библиографический указáтель
(список, обзóр)

перспективний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд)
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печáтная кáрточка

друкóвана кáртка

письменная библиографическая спрáвка

письмóва бібліографíчна дóвідка

плакáт,-а

плакáт,-а

подзаголóвок предмéтной рýбрики,-вка

підзаголóвок предмéтної рýбрики,-вка

пóлное библиографическое описáние

пóвний бібліографíчний óпис,-у

пóлный индекс,-а

пóвний íндекс,-у

пóлочный индекс,-а

поличний íндекс,-у

популярный журнáл,-а

популярний журнáл,-у

посóбие

посíбник,-а

прáктикум,-а

прáктикум,-у

практическое руковóдство

практичний посíбник,-а

предметизациóнная фóрмула

предметизацíйна фóрмула

предметизáция

предметизáція

предмéтная рýбрика

предмéтна рýбрика
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предмéтный библиографический указáтель
(список)

предмéтний бібліографíчний покáжчик
(список),-а

предмéтный вспомогáтельный указáтель

предмéтний допомíжний покáжчик,-а

предмéтный каталóг,-а

предмéтний каталóг,-а

прейскурáнт,-а

прейскурáнт,-а

препринт,-а

препринт,-а

прикнижный библиографический указáтель
(список, обзóр)

прикнижкóвий бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

пристатéйный библиографический список (обзóр)

пристатéйний бібліографíчний список (óгляд),-ска

продолжающееся издание

видáння, що продóвжується

произвóдственно-практический журнáл,-а

виробничо-практичний журнáл,-у

произвóдственно-практическое издáние

виробничо-практичне видáння

промышленный каталóг,-а

промислóвий каталóг,-а

проспéкт,-а

проспéкт,-у

простáя предмéтная рýбрика

простá предмéтна рýбрика
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профессионáльно-произвóдственный
библиографический указáтель (список, обзóр)

професíйно-виробничий бібліографíчний
покáжчик (список, óгляд),-а

путеводитель

путівник,-а

Р
рабóчая картотéка

робóча картотéка

рабóчие таблицы классификáции

робóчі таблиці класифікáції

разговóрник,-а

розмóвник,-а

расширенное библиографическое описáние

розширений бібліографíчний óпис,-у

регистрациóнный библиографический указáтель
(список, обзóр)

реєстрацíйний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

редактирование библиотéчного каталóга

редагувáння бібліотéчного каталóга

реклáмное издáние

реклáмне видáння

реклáмный бюллетéнь,-еня

реклáмний бюлетéнь,-еня

рекомендáтельная аннотáция

рекомендацíйна анотáція

рекомендáтельный библиографический указáтель
(список, обзóр)

рекомендацíйний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а
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ретроспективный библиографический указáтель
(список, обзóр)

ретроспективний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

реферáт,-а

реферáт,-у

реферативное издáние

реферативне видáння

реферативный журнáл,-а

реферативний журнáл,-у

реферативный сбóрник,-а

реферативний збíрник,-а

реферирование

реферувáння

руковóдство чтéнием

керівництво читáнням

С
сбóрник,-а

збíрник,-а; збíрка

сбóрник наýчных трудóв,-а

збíрник наукóвих прáць,-а

свóдное библиографическое описáние

звéдений бібліографíчний óпис,-у

свóдный каталóг,-а

звéдений каталóг,-а

сериáльное издáние

серіáльне видáння

серийное издáние

серíйне видáння
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сéрия

сéрія

сигнáльный библиографический указáтель
(список)

сигнáльний бібліографíчний покáжчик
(список),-а

систéма библиотéчных фóндов

систéма бібліотéчних фóндів

систéма каталóгов и картотéк библиотéки

систéма каталóгів і картотéк бібліотéки

систематизáция

систематизáція

систематическая картотéка статéй (СКС)

систематична картотéка статéй (СКС)

систематическая контрóльная картотéка (СКК)

систематична контрóльна картотéка (СКК)

систематический библиографический указáтель
(список, обзóр)

систематичний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

систематический вспомогáтельный указáтель

систематичний допомíжний покáжчик,-а

систематический каталóг,-а

систематичний каталóг,-а

словáрный библиографический указáтель
(список)

словникóвий бібліографíчний покáжчик
(список),-а

словáрь

словник,-а

слóжная предмéтная рýбрика

складнá предмéтна рýбрика
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слóжный индекс,-а

складний íндекс,-у

собрáние сочинéний

зібрáння твóрів

совмещённый титульный лист,-а

поєднаний титульний лист,-а; áркуш,-а

составлéние библиографического описáния

складáння бібліографíчного óпису

составнóй индекс,-а

склáдений íндекс,-у

специализированная газéта

спеціалізóвана газéта

специáльный газéтный выпуск,-а

спеціáльний газéтний випуск,-у

список,-ска

список,-ску

список предмéтных рýбрик,-ска

список предмéтних рýбрик,-ску

спрáвочная аннотáция

довідкóва анотáція

спрáвочник,-а

довíдник,-а

спрáвочно-библиографический аппарáт (СБА),-а

довідкóво-бібліографíчний апарáт (ДБА)

спрáвочно-библиографический фóнд (СБФ),-а

довідкóво-бібліографíчний фóнд (ДБФ),-у

спрáвочно-библиографическое обслýживание
(СБО)

довідкóво-бібліографíчне обслугóвування
(ДБО)
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спрáвочное издáние

довідкóве видáння

спрáвочный бюллетéнь,-еня

довідкóвий бюлетéнь,-еня

ссылочно-спрáвочный аппарáт,-а

посилáльно-довідкóвий апарáт,-а

стандáрт,-а

стандáрт,-у

статистический бюллетéнь,-еня

статистичний бюлетéнь,-еня

стационáрная библиотéка

стаціонáрна бібліотéка

страновéдческий библиографический указáтель
(список, обзóр)

країнознáвчий бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

Т
тáбель-календáрь

тáбель-календáр,-я

таблицы классификáции

таблиці класифікáції

тéзисы доклáдов (сообщéний) наýчной
конферéнции (съéзда, симпóзиума)

тéзи дóповідей (повідóмлень) наукóвої
конферéнції (з’їзду, симпóзіуму)

текстовóе издáние

текстовé видáння

текýщий библиографический указáтель
(список, обзóр)

потóчний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а
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тематическая библиографическая спрáвка

тематична бібліографíчна дóвідка

тематическая картотéка

тематична картотéка

тематический библиографический пóиск,-а

тематичний бібліографíчний пóшук,-у

тематический библиографический указáтель
(список, обзóр)

тематичний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

терминологический словáрь

термінологíчний словник,-а

титульный лист,-а

титульний лист,-а; áркуш,-а

толкóвый словáрь

тлумáчний словник,-а

топографический каталóг,-а

топографíчний каталóг,-а

У
ýзкий кóмплекс предмéтных рýбрик

вузький кóмплекс предмéтних рýбрик,-у

указáтель

покáжчик,-а

указáтель (список, обзóр) библиографических
посóбий

покáжчик (список, óгляд) бібліографíчних
посíбників,-а

указáтель (список, обзóр) мéстной печáти

покáжчик (список, óгляд) місцéвого дрýку,-а
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универсáльные таблицы классификáции

універсáльні таблиці класифікáції

универсáльный библиографический указáтель
(список, обзóр)

універсáльний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

универсáльный библиотéчный фóнд,-а

універсáльний бібліотéчний фóнд,-у

устáвное издáние

статýтне видáння

ýстная библиографическая спрáвка

ýсна бібліографíчна дóвідка

уточняющая библиографическая спрáвка

утóчнююча бібліографíчна дóвідка

уточняющий библиографический пóиск,-а

утóчнюючий бібліографíчний пóшук,-у

учéбная прогрáмма

навчáльна прогрáма

учéбник,-а

підрýчник,-а

учéбно-методическое посóбие

навчáльно-методичний посíбник,-а

учéбное издáние

навчáльне видáння

учéбное наглядное посóбие

навчáльний наóчний посíбник,-а

учéбное посóбие

навчáльний посíбник,-а
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Ф
факультативный элемéнт библиографического
описáния,-а

факультативний елемéнт бібліографíчного
óпису,-а

фóнд выполненных спрáвок,-а

фóнд виконаних дóвідок,-у

формировáние библиотéчного фóнда

формувáння бібліотéчного фóнду

Х
хрестомáтия

хрестомáтія

хронологический библиографический указáтель
(список, обзóр)

хронологíчний бібліографíчний покáжчик
(список, óгляд),-а

Ц
централизóванная библиотéчная систéма (ЦБС)

централізóвана бібліотéчна систéма (ЦБС)

централизóванная каталогизáция

централізóвана каталогізáція

централизóванная систематизáция

централізóвана систематизáція

централизóванное индексирование

централізóване індексувáння

центрáльная библиотéка

центрáльна бібліотéка
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Ч
читáльный зал,-а

читáльний зáл,-у

читáтель библиотéки,-ля

читáч бібліотéки,-а

Ш
ширóкий кóмлекс предмéтных рýбрик,-а

ширóкий кóмплекс предмéтних рýбрик,-у

Э
экспрéсс-информáция

експрéс-інформáція

элемéнт библиографического описáния,-а

елемéнт бібліографíчного óпису,-а

энциклопедический словáрь

енциклопедичний словник,-а

энциклопéдия

енциклопéдія

Я
языковóй словáрь,-я

мóвний словник,-а
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