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Важливим напрямом дГяльноста бГблГотек e надання ГнформацГ! як про су- 
купшсть документГв у фондГ, так i про наявш одиничш носГ! ГнформацГ!. 
При цьому бГблютечш фонди мають бути опрацьоваш таким чином, щоб ви- 
моги користувачГв щодо оперативного отримання вичерпно! ГнформацГ! про 
документи збГгалися з можливостями бГблютеки надавати цю ГнформацГю. 
Здшснити це можливо лише за умови ефективного використання системи 
бГблютечних каталогГв. Питання каталопзацп -  одне з найважливших у 
бГблютечнш практищ, оскГльки ш  обмш iнформацieю мГж бГблГотеками, нГ 
пошук у власних базах даних, нГ якюне та ефективне функцюнування бГблЬ 
отеки в цГлому неможливГ без добре оргашзованих каталогГв як у традицш- 
нГй, так i в електроннш формГ [7; 11].

У 2006-2010 рр. Державна науково-педагопчна бГблГотека Укра!ни ГменГ 
В. О. Сухомлинського здшснювала науково-дослГдну роботу «Tеоретичнi за
сади формування всеукрашського ГнформацГйного ресурсу з питань психоло- 
го-педагогГчно! науки i освГти на базГ ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлин
ського» (наук. керГвник -  П. I. Рогова, к. i. н., директор ДНПБ Укра!ни 
Гм. В. О. Сухомлинського). У контекста зазначено! НДР проводилася також 
робота з паспортизацГ! електронного каталогу (ЕЭД бГблютеки та окремих баз 
даних (БД), якГ входять до його складу. Мета ^ e ï  статта -  показати, як через 
паспортизацш ЕK можна висвГтлити стан ГнформацГйного ресурсу бГблюте
ки. Завдання статта полягаe в тому, щоб довести необхГдшсть створення пас
порта електронного каталогу та баз даних. Це практично перша публшащя з 
дослГджуваного питання, оскГльки паспортизацГя ЕK майже не вГдображала- 
ся в галузевих виданнях, за винятком окремих коротких поввдомлень.

ПаспортизацГя каталогГв -  це необхГдний захГд, який здiйснюeться для 
аналГзування стану каталогГв бГблютеки, визначення ступеня !хньо! вГдпо- 
вГдностГ вимогам сучасностГ, а також визначення статистичних та шших по- 
казникГв каталогГв. Одна з основних функцш каталогу -  шформацшно-по-
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шукова -  виявляеться в тому, що шд час пошуку в масивi бiблiографiчних 
запиав (БЗ) користувачi одержують достовiрну iнформацiю про наявнiсть у 
бiблiотецi конкретних документiв, можуть вести пошук вщповщно до сво1х 
шформацшних потреб (Ш ) за рiзними ознаками: авторською, галузевою, 
тематичною, хронолопчною, мовною тощо. Паспорт каталогу сприяе вико- 
нанню його функцш [2].

Паспорт -  це документ, який мае давати вичерпну характеристику ката
логу; це мае бути паспорт-характеристика. Паспорт-характеристика (далi -  
Паспорт) е единою статистичною облшовою формою та невщ’емною складо- 
вою комплекту документацП на каталог. У Паспорта послщовно висвмлю- 
ються всi основнi ознаки каталогу: вщображення фондiв бiблiотеки залеж- 
но вщ мiсця !х зберiгання (фонд ф1лп, пiдсобнi фонди, спецiалiзованi фонди 
тощо), споаб групування бiблiографiчних запиав, галузева спрямованiсть 
фонду, хронологiчнi показники тощо.

Питання паспортизацп карткових каталопв було актуальним майже 
тридцять рошв тому, коли бiблiотеки приводили Систему каталопв i карто
тек у вщповщшсть до нормативних документiв. Методичними центрами в 
рiзний час розроблялися рiзнi форми паспортiв: на паперi та у картковому 
виглядi. Бiблiотеки на основi типових моделей самостшно складали форму 
паспорта i заповнювали його на кожен каталог i картотеку [11, с. 124]. На 
той час книгозбiрнi, що здшснили паспортизацш каталогiв, одразу вiдчули 
позитивн результати свое'х роботи. Багатьма з них за результатами паспор
тизацп було видано довщники, пупвники, пам’ятки, що полегшили роботу 
користувачiв -  фахiвцiв бiблiотек i читачiв [3]. I хоча робота з каталогами ^ 
вщповщно, з 1хшми паспортами -  це доволi трудомiсткий i тривалий про- 
цес, але результат повшстю виправдовуе трудовитрати i час. У ходi паспор- 
тизацП створюеться документальна база, за допомогою яко'х можна робити 
необхщш плановi розрахунки, вести облш i контроль фонду, здшснювати 
iншi роботи. Паспортизацiя дисциплшуе каталожне господарство бiблiоте- 
ки. Але головна П перевага в тому, що користувачi отримують додаткову ш- 
формацiю як про каталоги, так i про фонди бiблiотеки. Результати паспор
тизацп дають змогу реоргашзувати всю систему шформування про катало
ги. Також у разi н еоб х щ н от  можливо пiдготувати посiбники, що дають 
змогу зв’язати каталоги дешлькох бiблiотек в едину систему, тобто приско- 
рити корпоратизацiю [9; 10].

Новим елементом бiблiотечноl системи стали електронш каталоги i бази 
даних, яш  також повиннi мати паспорти для облшу електронних ресурсiв 
бiблiотек. Можливi два способи представлення ЕК i БД: у виглядi анкети на 
паперовому носи та у виглядi машиночитного запису.

У зв ’ язку з оргаш защ ею  електронного каталогу в ДНПБ Украш и 
iм. В. О. Сухомлинського виникла необхщ ш сть створення паспорта, 
який би повною мiрою його характеризував. Робота над створенням Пас
порта почалася з ознайомлення з паспортами ЕК деяких бiблiотек, зокре- 
ма науково'х бiблiотеки Воронезького державного ушверситету Росп, Цен
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трально! бГблГотеки м. У сть^ам ен огор^ка РосГ!, Науково! бГблГотеки 
НацГонального унГверситету «Kиeво-Mогилянська академГя» тощо. Про- 
вГднГ бГблГотеки Укра!ни, зокрема НацГональна бГблГотека Укра!ни Гмеш 
В. I. Вернадського, НацГональна парламентська бГблютека Укра!ни обме- 
жилися короткою шформащею про ЕK, не створюючи окремого докумен
та -  Паспорта. ^ф ормащ я, що супроводжуе ЕK усГх цих бГблГотек, дуже 
стисла: рш започаткування, кГлькГсть записГв, останне оновлення, на баз! 
якого програмного продукту створений [4; 5; 6]. Щ  в щ о м о т , безперечно, 
е найбгльш важливими для користувачГв, але для повшшого розкриття ш- 
формацГйного ресурсу бГблГотеки !х замало. На нашу думку, користувач, 
ще не вГдкриваючи Е ^  мае знати про нього якомога бгльше. Цим i визна- 
чаеться актуальнють пропонованого дослГдження, оскГльки питання пас- 
портизацГ! електронних каталогГв саме для розкриття стану шформацш- 
ного ресурсу бГблютек майже не розглядалось, але, як показуе досвГд, е 
дуже важливим [12].

ЕK ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського -  це машиночитний каталог, 
який е складовою Системи каталогГв i картотек бГблГотеки, працюе в режим! 
реального часу, поеднуе в собГ функцГ! абеткового, систематичного i предмет
ного каталогГв, розкривае склад i змГст фонду друкованих, електронних, 
аудювГзуальних та шших документГв, забезпечуе вгльний доступ до Гнформа
цГйних ресурсГв бГблГотеки, слугуе для реалГзацГ! багатоаспектного шфор- 
мацшного пошуку та надаеться в розпорядження користувачГв [7].

ЕK ДНПБ Укра!ни Гмеш В. О. Сухомлинського було започатковано у 
2GG3 р. на баз! Автоматизовано! шформацшно-бГблютечно! системи 
«MARC-SQL» (АШС «MARC-SQL»). З 2GG6 р. упроваджено автоматизовану 
бГблютечно-шформацшну систему «IРБIC64» (АБIC «IРБIC64»). На сьогод- 
нГ здГйснюеться конвертування записГв, створених за допомогою програм
ного забезпечення «MARC-SQL», в «IРБIC64». ЕK складаеться з окремих 
баз даних, оргашзованих за видами вГдображуваних документГв або темати
кою, як! подГляються на службовГ (призначенГ для використання тгльки 
працГвниками бГблГотеки) i загальнодоступнп

ОсновнГ бази даних ЕK ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського -  це БД 
« ^ и г и »  i БД «Перюдика», БД «Рщ ккна книга». БД «Kниги» вмГщуе бГблЬ 
ографГчнГ записи (БЗ) на книги, брошури, сершш видання, дисертацГ!, авто
реферата дисертацш, картографГчнГ, нотнГ, аудювГзуальш матерГали, елек- 
троннГ ресурси, стати з наукових збГрникГв; БД «Перюдика» -  БЗ статей з 
журналГв i газет. У каталозГ вГдображаються документи укра!нською, росш- 
ською та шоземними мовами на всГх видах носГ!в ГнформацГ!.

Також створено службову БД «Авторитетний файл «Kолективнi автори» 
(АФ «K А»), в якому зазначено п овн  перевГренГ назви колективГв|органГза- 
ц!й Укра!ни: наукових установ, вищих навчальних закладГв, закладГв шс- 
лядипломно! педагопчно! освГти, провГдних бГблГотек, а також назви найвЬ 
домГших колективГв|органГзацГй РосГ! -  вищих навчальних закладГв, бГб
лГотек та Гн. Було ухвалено рш ення, що Паспорти слГд складати i вести як
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на окремГ БД, так i на ЕK у щлому. Ниш заповнено Паспорти на основГ 
БД ЕK -  « ^ и г и »  та «ПерГодика». Вони р о з м щ е т  на порталГ бГблГотеки 
(http: IIwww.library.edu-ua.netIelectronic_resourcesIelec_resI). Складання 
Паспорта на БД «РГдккна книга» заплановано на 2011 рш.

У ходГ пГдготовки Паспорта було використано мГждержавний стандарт 
ГОСТ 7.70-96 «Описание баз данных и машиночитаемых информационных 
массивов. Состав и обозначение характеристик», чинний в У к р а ш  з 
1.07.2000 р., а також наказ Державного комГтету статистики Укра!ни, МГ- 
шстерства Укра!ни у справах науки i технологш вГд 7 серпня 1998 р. 
M 272I219 «Про затвердження типових форм первинного облГку науково- 
шформацшно! дГяльностГ та ^струкцп про порядок !х використання i за- 
стосування» щодо створення паспортГв БД. Зазначена ГнструкцГя передба- 
чаe переважно збГр статистичних показнишв окремих БД [8]. Стандарт 
призначений для описування БД та шших машиночитних ГнформацГйних 
масивГв, умiщуe перелш необхГдних характеристик i використовуeться при 
шдготовщ проектно! та експлуатацГйно! документацГ! [1]. Опис БД мГстить 
характеристики змкту i форми представлених у нГй даних, якГ достатнГ для 
облшу !! в складГ нащональних ГнформацГйних ресурсГв, а також для ухва- 
лення рГшення про !! релевантнГсть i доступнГсть користувачу. Серед еле- 
ментГв даних видГляються шдгрупи, обов’язковГ при складаннГ опису БД.

Прикладом може слугувати Паспорт Е ^ Б Д , розроблений у ДНПБ Укра!ни 
Гм. В. О. Сухомлинського i розповсюджений серед освГтянських бГблГотек. 
Паспорти БД « ^ и г и »  i БД «ПерГодика» складено таким чином, щоб вони най- 
повнше характеризували i надавали користувачам данГ про шформацшний 
ресурс бГблГотеки. Питання необхадноста складання паспортГв службових баз 
даних i надання вГдомостей про них користувачам вирiшуeться. ВГдомоста в 
Паспортах щоквартально оновлюються вГдповГдальними особами.

Для полегшення роботи з паспортами було шдготовлено МетодичнГ реко- 
мендацГ! до заповнення «Паспорта-характеристики електронного каталогу 
ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського», якГ складаються Гз загальних 
рекомендацш i рекомендацш щодо заповнення окремих граф Паспорта. ВГ- 
домоста про ЕK|БД беруться з наявних у бГблГотецГ документГв. У разГ вГд- 
сутностГ документацГ! у Паспорт включаються вщомоста, отриманГ в резуль
тата аналГзу окремих баз даних i каталогу в цГлому. УсГ данГ зазначаються 
на момент заповнення Паспорта, щорГчно перевГряються й доповнюються.

До н а ^ у ^ в ш и х  характеристик Е ^ Б Д , вГдображених у ПаспортГ, нале
жать:

• повна назва та прийнята скорочена форма (абревГатура) ЕK або БД;
• повна та скорочена назва АБГС, у складГ яко! функцiонуe Е ^ Б Д ;
• повна та скорочена назва, поштова та електронна адреси, телефон!факс 

бГблГотеки;
• прГзвища, Гмена, по батьковГ адмГнГстратора ЕK|БД та керГвника орга- 

нГзацГ!;
• право власноста ЕK|БД;
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• повш та скорочеш назви БД, представлених в Е ^  та !х тип.
ДалГ зазначаеться тематика БД, яка може бути ушверсальною, галузе- 

вою, багатогалузевою, тематичною, а також характеристика !! спещалГза- 
цГ!: галузГ дГяльностГ, галузГ народного господарства, науковГ дисциплГни. 
Для описування тематики документальних БД (включаючи повнотекстовГ) 
наводяться коди використовуваних класифшащйних систем з обов’язко- 
вим зазначенням !хнГх назв.

У раз! в щ су т н о т  класифГкацГйно! ГнформацГйно-пошуково! мови (ШМ) 
допускаеться описувати тематику БД у виглядГ вГльного тексту. Наприк- 
лад, для БД «Kниги» i БД «Перюдика» зазначено тематику: ушверсальна з 
переважанням видань з педагогжи та психологи.

Важливою характеристикою ЕK е тип БД. Зпдно з ГОСТ 7.7G-96 це мо- 
жуть бути так! типи: документальна, бГблюграфГчна, реферативна, повно- 
текстова, документально-фактографГчна, фактографГчна, об’ектографГчна, 
база показникГв, лексикографГчна, гшертекстова. БД «Kниги» i «Перюди- 
ка» ЕK ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського -  бГблюграфГчш, БД АФ 
^ А »  -  фактографГчна i об’ ектографГчна.

У Паспорт! необхГдно зазначити галузь застосування, тобто вказати зав- 
дання, для виршення яких рекомендуеться використовувати шформацш- 
ний ресурс Е ^ Б Д : науковГ дослГдження, процеси керування, облГку та ка- 
талогГзування, навчання, шформацшне забезпечення.

НеобхГдними для користувача е д а т  про тип об’екта, тобто конкретна Гн- 
формацГя про документи, вщображеш в ЕK/БД. Це можуть бути рГзнома- 
нГтнГ документи на електронних i паперових носГях; неперюдичш та про- 
довжуванГ видання; видання на правах рукопису тощо.

Для шдтвердження о ф щ ш н о т  ГнформацГ!, наведено! в Е ^ Б Д , у Паспор- 
тГ слГд зазначити джерела, як! використовуються для наповнення. Це мо
жуть бути офщшш опублшоваш документи; неофГцГйнГ опублшоваш доку
менти; неопублГкованГ документи; ^тернет.

Важливою та корисною ГнформацГею, що характеризуе ГнформацГйний 
ресурс бГблГотеки та допомагае в пошуку необхГдно! ГнформацГ!, зокрема 
для формулювання шформацшного запиту, е мова каталопзування, а та
кож мови, якими документи представлено у фондi бiблiотеки.

Якють задоволення ГнформацГйних запитГв, !х повнота залежить у тому 
числГ i вГд кГлькостГ представлених в ЕK документГв, тому Паспорт обов’яз- 
ково мае мютити кГлькГснГ показники складу Е ^ Б Д , як! бажано редагува- 
ти хоча б щоквартально. Обов’язково зазначаються хронолопчш показники 
створення ЕК/БД. ЦГ показники також характеризують ГнформацГйний ре
сурс бГблГотеки.

Важливою е й шформащя щодо оперативност проходження документГв у 
бГблютещ, тобто зазначення часу з моменту виникнення ГнформацГ! про 
об’ екти i поди в реальному св ш  до моменту, коли даш про них стають до- 
ступними для користувачГв Е ^ Б Д , а також перюд оновлення (поповнення) 
Е ^ Б Д .
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Для полегшення орieнтування користувачГв при пошуку документГв у 
Паспорта наводяться вщомоста про лшгвктичне забезпечення ЕK -  типи i 
назви мовних 3aco6iB, якГ використовуються в Е ^ Б Д  для передавання ос
новного змГсту документГв та ГнформацГйних запитав:

• мова бГблюграфГчних даних;
• класифГкацГйна ШМ;
• мова предметних рубрик;
• мова ключових слГв та ш.
Назви IПМ наводяться в довГльшй формГ, наприклад: Kомyнiкamueнuй 

фоpмam RUSMARC для бvблiогpaфiчнux даних; Д ^ У  W C T  7.8O:2OO7 Бiблi- 
огpaфiчнuй запuc. Заголовок. Загальт вимоги ma давил а cклaдaння 
(W C T  7.8O-2OOO, ID T ); Д ^ У  W C T  7.1:2OO6 Бiблiогpaфiчнuй зап-uc. Бiблi- 
огpaфiчнuй опuc. Загальш вимоги ma давила тладання (W C T  7.1-2OO3, 
ID T ); Унieepcaльнa дecяmкоea клатфтащя (УД К ); npeдмemнi pyбpuкu; 
ключоei ^ова .

Для формування пошукового образу документа (ПОД) i пошукового обра
зу запиту (ПОЗ) у Паспорта зазначаються вщомоста про граматичш засоби, 
що при цьому використовуються.

Наводиться одне або кГлька значень Гз запропонованого перелжу будь- 
якого рГвня:

• структурування ПОД;
• видГлення речень;
• видГлення абзащв;
• структурування лексичних одиниць;
• використання складних лексичних одиниць;
• використання словосполучень;
• покажчики ролГ;
• покажчики зв’язку;
• порядковий зв’язок;
• не штерпретований змктовий зв’язок;
• зв’язок фрагментав лексичних одиниць;
• зв’язок компонентав параметрично! конструкцГ!;
• зв’язок типу «об^кт-характеристика»;
• парадигматичш вГдношення в ПОД;
• парадигматичш вГдношення в ПОЗ;
• пошуковГ оператори;
• лопчш  (булевГ) оператори;
• морфолопчш оператори;
• усшання праворуч (лГворуч);
• маскування;
• контекстш оператори;
• умовна еквГвалентшсть;
• ieрархiчнi;
• асощативш;

230



• переклад шшою мовою.
Tакож зазначаeться характер Гндексування за ступенем його автоматиза- 

цГ! (ручне Гндексування; автоматизоване Гндексування; безсловникове Гн
дексування; Гндексування з використанням словникГв та ш .). Експертним 
шляхом оцiнюeться ступГнь дрГбнот й точностГ вГдображення при шдексу- 
ваннГ тематичних аспектГв документГв i у вГльнш формГ викладаються вис- 
новки.

У ПаспортГ слГд вказати види шформащйних послуг, якГ надаються на ос- 
новГ ЕK|БД. Це можуть бути такГ послуги:

• ретроспективний пошук;
• вибГркове розповсюдження ГнформацГ! (ВРЦ;
• аналГтичнГ огляди;
• копГ! документГв;
• шформащйнГ масиви на машиночитних носГях;
• видання;
• зберГгання користувацьких масивГв (постГйних запитГв, програм, влас- 

них даних).
Kорисною може бути представлена в ПаспортГ шформащя про видання, 

що вГдповГдають БД або готуються на !! основГ. Зокрема, у ДНПБ Укра!ни 
Гм. В. О. Сухомлинського на основГ ГнформацГ!, занесено! в БД « ^ и г и » ,  ви- 
даeться «Бюлетень нових надходжень», який розповсюджуeться серед нау- 
кових закладГв НацГонально! академГ! педагогГчних наук Укра!ни, а також 
створюються бГблГографГчнГ посГбники (покажчики, списки).

У ПаспортГ необхГдно вказати наявнГсть або вГдсутнГсть обмежень на ко- 
ристування ЕK/БД та умови доступу. Наприклад, у ДНПБ Укра!ни ГменГ 
В. О. Сухомлинського до БД (крГм службових) iснуe вГльний доступ; 
умови доступу -  24 години на добу через веб-портал бГблГотеки http:II 
www.library.edu-ua.net; у примщ енш  бГблГотеки -  за графшом !! роботи.

У ПаспортГ бажано навести також данГ про документи, що e у Е ^ Б Д . Tут 
фшсуються (Гз зазначенням дат затвердження) шструктивно-нормативш та 
методичнГ документи, що регламентують оргашзащю ЕK|БД: положення, 
ГнструкцГ!, правила, методичнГ рекомендацГ!, щоденники тощо. Зазначаeть- 
ся також повна назва структурного шдроздГлу та характер вдаовадал ьн от 
за Е ^ Б Д  i данГ вГдповГдального за заповнення Паспорта. Ця шформащя мо
же стати в пригодГ для оргашзацп роботи з Е ^

Складений таким чином Паспорт ЕK багатоаспектно характеризуe шфор- 
мацГйний ресурс бГблГотеки. ^ ж н а  окрема бГблГотека залежно вГд !! особли- 
востей може змГнювати або доповнювати положення, створюючи Паспорт 
свого Е ^  адже це робиться з головною метою -  надати користувачевГ додат- 
ковГ можливостГ для орieнтування в ГнформацГйному просторГ, прискорити 
надання користувачевГ необхГдно! ГнформацГ!. Паспорт бажано розмщува- 
ти на сайтГ (порталГ) бГблГотеки, щоб користувач перед початком роботи з ЕK 
передбачав, яку ГнформацГю вш зможе отримати.
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