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ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» 

БІБЛІОТЕКА 

__________________________________________________________________ 

Одним з основних завдань бібліотеки є забезпечення оперативного 

інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів. Значну роль у 

цьому напрямку роботи відіграє  

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ 

Згідно з ГОСТом 7.1-84 довідково-бібліографічний апарат (ДБА) – це 

сукупність довідкових і бібліографічних знань, бібліотечних каталогів та 

картотек, призначених для інформування і популяризації творів друку та інших 

документів залежно від інформаційних потреб користувачів. Складовою 

частиною ДБА є система каталогів і картотек – сукупність планомірно 

організованих, взаємопов’язаних бібліотечних каталогів та бібліографічних 

картотек, які доповнюють одне одного, розкривають склад і зміст фондів 

бібліотеки в різних аспектах. За структурою, тобто за способами групування 

бібліографічних записів, існує кілька видів каталогів, а найбільше поширені 

два: абетковий, систематичний. 

 

Абетковий (алфавітний) каталог (АК) – це бібліотечний каталог, в 

якому відображається весь фонд друкованих документів бібліотеки. 

Бібліографічні записи розташовані за абеткою імен або прізвищ індивідуальних 

авторів, найменувань колективних авторів або назв творів друку та інших 

документів. Абетковий (алфавітний) каталог широко використовується 

користувачами бібліотеки, оскільки навіть мало підготовлені з них легко 

орієнтуються в його структурі. Абетковий ( алфавітний) каталог, має змогу 

інформувати про авторський склад фонду. За допомогою цього каталогу можна 

навести різноманітні бібліографічні довідки: 
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 коли і де були видані конкретні книги;  

 скільки примірників є у бібліотеці; 

 чи є в бібліотеці певний документ; 

 які твори певного автора є в її фонді.  

Якщо книга має одного, двох чи трьох авторів, то бібліографічний запис 

складений на прізвище першого автора. Бібліографічні записи творів під 

авторами розставленні в абетковому порядку авторських прізвищ. Записи 

творів авторів з однаковими прізвищами - за алфавітом авторських ініціалів.  

Подвійні прізвища розглядають як два слова. Картки на твори авторів з 

такими прізвищами знаходяться в каталозі після карток на твори авторів, 

прізвища яких збігаються з першою частиною подвійного прізвища.  

Бібліографічні записи на твори одного автора розташовані у порядку 

зменшення повноти видань:  

 повне зібрання творів;  

 зібрання творів; 

 твори; 

 вибрані твори; 

 окремі твори і тематичні та жанрові збірники в єдиному алфавіті 

назв.  

Записи творів одного автора, видрукуваних українською та російською 

мовами, розставлені окремими рядами: спочатку українською, а потім 

російською. При цьому спочатку стоятимуть картки на оригінальні видання. 

Бібліографічні записи, складені під колективним автором, розставлені за 

алфавітом перших, а при їх збігу - наступних слів заголовка.  

Наприклад:  

 Україна. Верховна Рада. Президія  

 Україна. Верховна Рада. Скликання (11)  

 Україна. Кабінет Міністрів.  

Видання, які мають великий колектив авторів, чи складені під редакцією 

– в каталозі стоятимуть в алфавітному порядку основних назв.  

Картки, початкові слова яких, є тотожними, розміщені в такому порядку: 

спочатку індивідуальний автор (Харківський М. О.), потім колективний автор 

(Харківський інститут культури), а потім - назва книги (Харківський 

історичний музей).  
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Бібліографічні записи, які починаються з назви, розшукують за алфавітом 

перших слів назви, а якщо перші слова збігаються, то другого і т. д. 

Прийменники і сполучники розглядають як окремі слова.  

Якщо назва починається з цифри, то, здійснюючи пошук, до уваги беруть 

словесний вираз. Наприклад, книга, що має назву "12 місяців в Австралії" 

стоятиме в буквеній групі "Д".  

Основна назва твору може являти собою ім'я, по-батькові та прізвище 

персони, якій присвячене видання. В такому випадку пошук здійснюється за 

прізвищем. Наприклад: "Тарас Григорович Шевченко. Біографія." При повному 

збігу назв різних творів варто враховувати відомості, що відносяться до назви.  

Бібліографічні записи в алфавітному каталозі розставлені за зведеним 

російсько-українським алфавітом: А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, 

П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. Це пояснюється близькістю 

російської та української мов, наявність єдиної графіки, близькими абетками.  

 

Систематичний каталог (СК) – це бібліотечний каталог, в якому 

бібліографічні записи розташовують за галузями знань відповідно до 

універсальної десяткової класифікації (УДК). Він розкриває зміст бібліотечного 

фонду й інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знань, з того чи 

іншого питання є в бібліотеці. СК – належить важлива роль серед інших 

каталогів і картотек у бібліотеці, він є обов’язковим для кожної бібліотеки.  

Схема побудови СК повинна передбачати утворення ділень (рубрик) для 

всіх галузей знань і бути побудованою так, щоб у каталозі весь матеріал 

розташовувався від загальних питань, наприклад, сільського господарства до 

його окремих галузей (агротехніки, рослинництва, тваринництва і т. д.).  

У межах відділів та підвідділів весь матеріал розташований по алфавіту. 

Рекомендований термін зберігання карток в картотеках — 5 років (виключеням 
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є краєзнавча картотека). Записи більш ранніх публікацій зберігаються 

вибірково з урахуванням актуальності тематики відображених документів.  

 

Cистематична картотека статей (СКС) – її структура подібна до 

структури систематичного каталогу. Відмінність СКС від систематичного 

каталогу полягає в оперативному відображенні нових матеріалів із журналів, 

газет, періодичних збірників; у постійному введені нових рубрик. Матеріали в 

СКС зберігають доти, доки вони актуальні й на них є попит, а в СК – до тих пір, 

поки документ знаходиться у фонді.  

СКС організують аналогічно систематичному каталогу згідно з розділами 

таблиць класифікації, але використовують більш детальні рубрики, ніж у СК, у 

тому числі тематичні. Всередині розділів картотеки картки розміщують за 

зворотним хронологічним порядком, що дозволяє користувачам знайомитися з 

найновішими публікаціями, а бібліотекареві – оперативно вливати нові картки і 

вилучати старі.  

Краєзнавча картотека – це спеціальна картотека, яка відображає 

документи краєзнавчого змісту, стосовно різних аспектів історії та сучасного 

життя регіону. По групуванню матеріалу ця картотека є систематичною, тобто 

розстановка карток така ж, як в систематичному каталозі. У краєзнавчій 

картотеці відображається матеріал незалежно від року видання. Основними 

критеріями відбору краєзнавчої літератури є наукова і художня цінність 

матеріалу, що відображає особливості розвитку економіки, культури, історії 

краю. Картотека включає книги, брошури, статті з журналів, газет, збірників та 

видань, що продовжуються, рецензії, атласи, альбоми та інші документи. При 

цьому у краєзнавчій картотеці дублюється інформація про видання 

краєзнавчого змісту, включена на підставі загальних правил в алфавітний і 

систематичний каталоги.  

Особливість угруповання матеріалу в картотеці полягає в тому, що за 

кожним поділом картотеки весь матеріал розташовується в зворотному 

хронологічному порядку, що дозволяє простежити за новими надходженнями з 
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тієї чи іншої теми. Для систематизації використовуються «Таблиці для 

краєзнавчих каталогів бібліотек».  

Картотека назв художніх творів – спеціальна картотека, за допомогою 

якої можна швидко установити прізвище автора того чи іншого твору. На 

кожній картці картотеки указується назва твору, його жанр, прізвище та 

ініціали автора, шифр. Картки розставляються в алфавіті назв творів.  

Тематичні картотеки відображають документи з певної теми. 

Особливість тематичних картотек полягає в їх актуальності, в можливості 

оперативно пропагувати різні види творів друку.  

Останнім часом важливим елементом ДБА стають тематичні добірки 

статей (теки). Вони складаються при стійкому читацькому інтересі до 

конкретної теми і відсутність книжних публікацій по ній.  

До ДБА бібліотеки відносяться і довідкові видання – це твори друку, що 

містять короткі відомості наукового, науково-популярного або прикладного 

характеру, викладені, оформлені та розміщені так, щоб їх можна було швидко 

знайти.  

До основних видів довідкових видань належать:  

 енциклопедії;  

 словники;  

 довідники.  

          

Енциклопедія – наукове або науково-популярне довідкове видання, яке 

містить найістотнішу інформацію з усіх або окремих галузей знань та 

практичної діяльності. Енциклопедії відображають рівень науки і культури 

своєї епохи.  
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Енциклопедії поділяються на універсальні та галузеві: ВРЕ, УРЕ, УСЕ.  

 

   

Словник – довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних 

одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або 

характеристиками позначених ними понять або з перекладом іншою мовою. 

Словники бувають: 

 філологічні; 

 термінологічні.  

         

Довідники – видання, що містять короткі відомості наукового, 

виробничого і прикладного характеру з певного питання.  

Довідкова література допоможе орієнтуватися у потоці наукової і 

політичної інформації.  


