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озвиток, використання комп’ютерних (елект-
ронних) засобів зберігання та поширення
бібліографічної інформації є одним із пріори-

тетних завдань сьогодення. Це означає впровадження
нових технологій та автоматизованих систем, які
підносять якість і ефективність праці бібліотекарів,
поліпшують обслуговування користувачів інформації.
Інформатизація сьогодні є вектором розвитку
бібліотечної справи, а одним з її компонентів виступає
автоматизація бібліотечних технологічних процесів,
спрямована на поступову трансформацію традиційних
бібліотек у сучасні інформаційні центри [1, с. 4–8].

Бібліотека сьогодні – складна інформаційна система,
яка формується як з традиційних, так і інноваційних
підсистем, важливу роль серед яких відіграє електрон-
ний каталог (ЕК). Його створення є пріоритетним зав-
данням автоматизації бібліотечних процесів [2, с.
73–74]. Для більшості бібліотек стала буденною на-
явність ЕК, але час від часу виникають нові й нові пи-
тання, пов’язані з його організацією і веденням.

Автоматизована бібліотечно-інформаційна систе-
ма повинна гарантовано забезпечувати використан-
ня всіх інформаційних джерел, накопичених у фон-
дах бібліотеки. Для її ефективного функціонування
необхідно дотримуватися певних правил внесення
даних до бібліографічних записів. Тому досліджен-
ня аспектів індексування інформаційних ресурсів в
ЕК є актуальним з точки зору використання словни-
ка класифікаційних індексів як надійного
навігаційного засобу в інформаційному просторі. 

Мета статті – визначення значущості змістового
наповнення словника класифікаційних індексів ЕК
та його впливу на ефективність функціонування ав-
томатизованої бібліотечно-інформаційної системи.

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вер-
надського (НБУВ) з 2010 р. запроваджено систему
автоматизації бібліотек (САБ) ІРБІС-64. Накопиче-
ний досвід роботи свідчить, що ІРБІС-64, маючи
розвинуті механізми підтримання різних бібліотеч-
них процесів, у т. ч. систематизації, є зручним й
ефективним програмно-технологічним засобом
якісного виконання основних функцій систематиза-
торів – класифікації (аналітико-синтетичного опра-
цювання) джерел інформації, організації й ведення
систематичного каталогу [5, с. 14–21].

У програмному середовищі САБ ІРБІС-64 ство-
рено такі бази даних:
• EC Електронний каталог НБУВ;
• JRN Періодичні та продовжувані видання;
• RUBR Рубрикатор НБУВ;
• VFЕIR Електронні інформаційні ресурси;
• RUBG Рубрикатор НБУВ (ТТП).

Складником довідково-бібліографічного апарату
бібліотеки виступає ЕК. Його основна функція – за-
безпечення оперативного доступу до інформаційних
ресурсів бібліотеки, надання користувачам зручних
засобів навігації в сучасному інформаційному прос-
торі. ЕК є бібліографічною базою даних і містить
упорядковану сукупність бібліографічних записів
про документи [3, с. 42–44]. Головний елемент цієї
бази – бібліографічний опис документа, який допов-
нюють іншими елементами бібліографічного запису,
наприклад, класифікаційними індексами, предмет-
ними рубриками, ключовими словами тощо.

Побудований на основі Генерального систематич-
ного каталогу, ЕК виконує всі функції реального ка-
талогу, тобто дає змогу здійснювати тематичний по-
шук за реальними пошуковими ознаками, які визна-
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чають місце певних тем і предметів у системі знань,
у т. ч. – за класифікаційними індексами [7, c. 13–15].

Із класифікаційних індексів, внесених до бібліог-
рафічних записів, в ЕК автоматично формується словник
індексів «Рубрикатор НБУВ» у базі «ЕС Електронний
каталог НБУВ» (рис. 1). Цей словник, як і словники клю-
чових слів, каталожних індексів тощо є словником нор-
мативної та нормалізованої лексики, одним зі складників
лінгвістичного забезпечення автоматизованої бібліотеч-
но-інформаційної системи (АБІС). Класифікаційні
індекси, як і деякі інші компоненти бібліографічного за-
пису, застосовуються як ключові елементи під час тема-
тичного пошуку. Тому якість індексування документів,
безумовно, зумовлює рівень виконання інформаційних
запитів, а також впливає на ефективність роботи
бібліотечно-інформаційної системи загалом.

Класифікаційний індекс розкриває зміст доку-
мента і утворюється систематизатором за правила-
ми загальної методики систематизації [8, 
с. 163–182]. Цей індекс систематизатор вносить до
бібліографічного запису документа в електронно-
му каталозі, заповнюючи спеціальне поле (рис. 2).

Якщо при внесенні індексу в записі автоматично
з’являється назва рубрики, це означає, що вона
відкрита в базі «RUBR – Рубрикатор НБУВ». Поява в
бібліографічному записі заголовка рубрики також
підтверджує правильність внесення індексу. При пот-
ребі переглянути зміст рубрики до неї можна швидко
перейти натисканням підкресленого індексу, а натис-
канням на назву можна миттєво отримати перелік до-
кументів, зібраних під нею (рис. 3). Повна назва руб-
рики також є структурним складником бібліог-
рафічного запису документа в електронному каталозі
бібліотеки. Тому для надання користувачеві додатко-
вих можливостей у тематичному пошуку інформації
важливо постійно поповнювати базу даних «Рубри-
катор НБУВ» новими рубриками, незалежно від того
скільки саме документів вони охоплюють.

Зв’язок між базами даних значно полегшує опрацю-
вання документів і розширює межі тематичного пошу-
ку, тобто сприяє найповнішому використанню можли-
востей програмного середовища. Хоча для забезпечен-
ня такого зв’язку необхідно дотримуватися певних
правил внесення індексів до електронного каталогу.

Застосування автоматизованої технології перед-
бачає одноманітність оброблення вхідного потоку
документів, що на етапі створення бібліографічних
записів документів в електронному каталозі озна-
чає безумовну одноманітність внесення усіх даних,
у т. ч. класифікаційних індексів. Будь-яка помилка
в індексі документа може призвести до того, що
індекс не займе свого місця в основному кла-
сифікаційному ряді, а під час пошуку за кла-
сифікаційними індексами цей документ не можна
буде знайти. Помилки в індексах, як правило, пору-
шують структуру словника індексів, а отже усклад-
нюють роботу з інформаційною системою.

Проаналізуємо помилки технічного характеру,
які найчастіше зустрічаються у словнику кла-
сифікаційних індексів.

Рис. 1. Словник класифікаційних  індексів в ЕК

Рис. 2. Внесення індексів до бібліографічного запису

Рис. 3. Перелік документів, 
зібраних під рубрикою «М48 Рукоділля»
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У першу чергу, це стосується зайвих пробілів на
початку класифікаційного індексу (перед літерою,
яка позначає розділ знань). Така помилка призводить
до «випадання» індексів з основного кла-
сифікаційного ряду. Індекси потрапляють на початок
словника класифікаційних індексів (рис. 4). Для то-
го, щоб індекс зайняв належне місце у словнику, йо-
го потрібно відредагувати – усунути зайвий пробіл.

Отже, під час заповнення поля «621: РУБР.
НБУВ» (підполе «Індекс ББК») не можна ставити
пробіли перед першим знаком індексу «Рубрикатора
НБУВ», тобто літерним позначенням розділу знань.

Наведемо приклади використання пробілів у
структурі класифікаційних індексів:
• Пробіл, як правило, ставиться перед загальним

типовим поділом. Наприклад,
М11 я73,

де М11 – індекс основних таблиць «Рубрикато-
ра НБУВ»,

я73 – загальний типовий поділ.
• За наявності в індексі двох загальних типових

поділів пробіл ставиться перед кожним із них.
Наприклад,

Ж6 с11 я431(4РОС),
де Ж6 – індекс основних таблиць «Рубрикатора

НБУВ»,
с11, я431 – загальні типові поділи.

• Пробіл також ставиться перед загальним типо-
вим поділом після територіального типового
поділу (у дужках). Наприклад,

Д17(45УКР) я1,
де Д17 – індекс основних таблиць «Рубрикатора

НБУВ»,
(45УКР) – територіальний типовий поділ,
я1 – загальний типовий поділ.

• У випадку індексування персоналій пробіл ста-
виться перед прізвищем, а також перед
ініціалами видатної людини. Наприклад,

Ч213(4РОС)46-8 Ломоносов М.,
де Ч213 – індекс основних таблиць «Рубрикато-

ра НБУВ»,
(4РОС) – територіальний типовий поділ,
Ломоносов – прізвище вченого.
Підкреслимо, що з метою уніфікації записів в

ЕК і спрощення процедури пошуку інформації ко-
му (,) після прізвища видатної людини не ставлять.

У інших випадках комбінування індексів
пробіли не використовують. Варто акцентувати
увагу лише на таких із них:
• Пробіл у структурі класифікаційного індексу

не використовують, якщо індекс є комбінацією
літери, котра позначає розділ «Рубрикатора
НБУВ», і загального типового поділу. Тоді
після літери, перед типовим поділом, потрібно
ставити крапку (у цьому випадку після крапки
пробіл не ставлять). Наприклад,

Н.в4,
де Н – індекс основних таблиць «Рубрикатора

НБУВ»,
в4 – загальний типовий поділ.

• Пробіл у структурі класифікаційного індексу
не використовують перед територіальними ти-
повими поділами. Наприклад,

Щ31(4УКР),
де Щ31 – індекс основних таблиць «Рубрикатора

НБУВ»,
(4УКР) – територіальний типовий поділ;

З97 я43(4УКР),
де З97 – індекс основних таблиць «Рубрикатора

НБУВ»,
я43 – загальний типовий поділ,
(4УКР) – територіальний типовий поділ.
Поширеною помилкою при введенні індексів до ЕК є

використання латинських літер – T, C, M та інших, на-
писання яких збігається з написанням відповідних ки-
риличних літер, латинської P (за написанням збігається
з кириличною Р), цифри 3 замість літери З тощо. В та-
ких випадках внесені індекси не можуть зайняти на-
лежне місце в загальному класифікаційному ряді, тому
потрапляють на початок словника класифікаційних
індексів. Потрібно пам’ятати, що літера, з якої почи-
нається індекс «Рубрикатора НБУВ» і яка позначає
розділ знань, має бути обов’язково кириличною.

Для виявлення індексів, котрі починаються ла-
тинською літерою, потрібно внести певну літеру
(наприклад, T) у поле «ключ» словника «Рубрикатор
НБУВ» (рис. 5). Знайдений індекс T3(2)436,011.2
містить латинську літеру Т і тому виявляється серед
інших індексів, введених до ЕК з помилками.

Застосовуючи літери у класифікаційних індек-
сах, потрібно пам’ятати що:
• літери на початку індексів, які позначають

розділ знань, і літери, якими позначають тери-
торіальні типові поділи, – це завжди великі
літери кириличного алфавіту;

• літери, які використовують для позначення за-
гальних типових поділів, – це завжди маленькі
літери кириличного алфавіту.

Рис. 4. Приклади технічних помилок у словнику індексів
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Наприклад,
Л463 я431(4УКР),

де Л463 – індекс основних таблиць «Рубрикато-
ра НБУВ»,

я43 – загальний типовий поділ,
(4УКР) – територіальний типовий поділ.
Літери латинського алфавіту застосовуються ли-

ше у випадку індексування персоналій, коли
прізвище видатної людини пишуть мовою доку-
мента про неї. Наприклад,

Gritchenko, Alexis.
My encounters with French artists [Текст] / 

A. Gritchenko ; transl. M. Hordynsky ; introd. 
M. Phillips. – New York : Alexis Gritchenko
Foundation, 1968. – 54 p.: ill.

Щ143(4УКР)6-8 Gritchenko A. + Щ10 г(4УКР)6 д
Gritchenko A.

ЕК НБУВ, як і будь-який бібліотечний каталог, пот-
ребує постійної уваги до себе. Систематичне попов-
нення і редагування ЕК – це один з найважливіших
напрямів роботи відділу наукового опрацювання до-
кументів [4]. Редагування каталогу включає пе-
ревірку відповідності структури, змісту і оформлен-
ня каталогу певним вимогам та усунення виявлених
недоліків. Отже, редагування ЕК – це один із про-
цесів управління його якістю, від якої залежить
ефективне функціонування пошукової системи
бібліотеки [6, с. 27–30]. Актуалізація ЕК, постійне
підтримання його в робочому стані, передбачає:
• технічне (поточне) редагування ЕК: перевірка

правильності заповнення полів, орфографії,
виправлення друкарських помилок і неточнос-
тей, допущених під час внесення заголовків
рубрик, методичних вказівок до них, посилань,
коригування індексів тощо. Технічне редагу-
вання здійснюється щодня, як тільки відбу-
вається введення бібліографічних записів;

• методичне (планове) редагування ЕК: редагування
бібліографічних записів і словників, відкриття но-
вих рубрик, внесення доповнень і змін в існуючі
рубрики, доповнення їх статтями глосарію, енцик-
лопедичними довідками тощо. Під час редагування
словників нормативної лексики використовують
тезауруси, тематичні, тлумачні та орфографічні
словники, також враховуються зауваження, вислов-
лені користувачами інформаційної системи.

Якісне технічне і методичне редагування ЕК по-
зитивно впливає на ефективність роботи пошукової
системи загалом, сприяє максимально повному ви-
користанню її різних можливостей. Також воно
виступає контролюючим механізмом якості створе-
них баз даних. Крім того у процесі редагування ЕК
фахівці вдосконалюють його пошуковий апарат.

Щодо редагування словника класифікаційних
індексів: частина індексів, внесених до ЕК з по-
милками, потрапляє на початок словника. Зокрема,
це індекси, перед якими внесено пробіл або будь-
який інший знак, та індекси, в яких відсутнє позна-
чення розділу знань або розділ знань позначено ла-
тинською літерою (рис. 6). Також можна побачити
деякі знаки, внесені замість класифікаційних
індексів у бібліографічні записи (крапка, ХХХ то-
що). Ці помилки потрібно обов’язково виправляти.

Рис. 6. Приклади технічних 
помилок в індексах

Рис. 5. Приклади помилок, пов’язані 
з неналежним використанням мови
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Недотримання загальних правил внесення кла-
сифікаційних індексів спричиняє порушення струк-
тури розділів «Рубрикатора НБУВ» в ЕК. Наведений
приклад (рис. 7) наочно демонструє, що зайві знаки
(пробіл, крапка) в індексах спричиняють неправиль-
не положення індексів у класифікаційному ряді.

Таким чином, формування словника кла-
сифікаційних індексів в ЕК вимагає від систематиза-
торів не тільки чіткого дотримання певних правил вве-
дення індексів, а й регулярного редагування
відповідних розділів «Рубрикатора НБУВ» в ЕК. Про-
цес редагування передбачає також відкриття нових
рубрик у базі даних «RUBR Рубрикатор НБУВ», котре
спрямоване на доповнення кожного бібліотечного за-
пису повним розшифруванням класифікаційного
індексу. Індекс забезпечує зв’язок між базами даних,
розширює межі тематичного пошуку, сприяє спрощен-
ню і прискоренню процесів наукового опрацювання
документів і задоволення інформаційних запитів ко-
ристувачів, тобто стає повноцінним елементом
лінгвістичного забезпечення якісної автоматизованої

бібліотечно-інформаційної системи, здатної забезпечи-
ти високу точність, повноту і оперативність пошуку
інформації в сучасному інформаційному просторі.
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The article deals with the issue of forming the dictionary of classification symbols in the electronic catalog VNLU. We have observed the working
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Статья посвящена вопросам формирования словаря классификационных индексов в электронном каталоге НБУВ. Рассмотрен рабочий про-

цесс занесения индексов в библиографические записи. Приведены примеры ошибок, которые нарушают структуру словаря и мешают компле-
ксному использованию поисковых элементов электронных баз данных САБ ИРБИС-64.
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