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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ТЕМАТИЧНОГО ПОШУКУ 
В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ (З ДОСВІДУ РОБОТИНБОНУ 
ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА) 

В стаlїі роз глядається nитання електронної nредметизації документів та 
створення словника nредметних рубрик в електронному каталозі. У Науковій 

бібліотеці ОНУ імені І . І . Ме•Іннкова відділом наукової обробки документів 
та орга нізації каталогів nроводиться редакція розд іл ів тезаурусу, виробляється 
методика та складається інструкція редакції, вивчається процес редагування , 
що дає можливість nоліnшити та удосконалити тематичний пошук в елеІ\ІJЮН· 

ному каталоз і. 

Ключові слова: електронний каталог, Наукова бібл іотека, nредметна рубрика, 

тезаурус , тематичний nошук . 

Формування nовноцінного інформаційного ресурсу, забезnечення навчаль

ного nроцесу, с nрияння здійсненню наукових досл іджень та інноваційного роз
витку бібліотечної сnрави - головні завдання сучасної наукової бібліотеки ВНЗ . 

Реалізація цих завдань вимагає використання автоматизованих бібліотечних 
інформаційних систем (А БІС), що дозволяє значно розширити можливості nо

шуку інформації. 
Стандартизація заnовнення елементів б ібл іографічного заnису є одним з 

nоказників якості інформаційного ресурсу. Оnеративність і nовнота nошуку 
інформації залежать також від якості формування nошукового образу докумен
та, адекватного відображення його змісту в інформаційно-nошуковій системі. 
Якість змістовної обробки документів має забезnечити релевантність nошуку 
інформації. Тобто зміст знайденого в результаті nошуку документа ловинен від
nовідати сформульованому інформаційному залиту та максимально задоволь

нити інформаційні nотреби користувачів. Натом ість різні методики змістовної 
обробки документів інод і з начно ускладнюють достуn до інформації. У зв ' язку 
з цим набуває великого значення уніфікація електронної nредметизації, тобто 
створення ефективних засоб ів навігації в інформаційному nросторі бібліотеки 
(інтуїтивно зрозумілий словник nредметних рубрик (далі - ПР), лі нгвістичне 
забезnечення інформаційно-nошукової мови) . Особливо це а""І)'ально в умовах 

корnоративної каталог іза ції. 
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Питання електронної предметизації документів та створення словника ПР в 
електронному каталозі (дал і - ЕК) досл іджувал ися в роботах В . Білоус [І] , Н . 
Зоріної [3], Г. А. Скарук [6], Н. Стрішенець [8]. Проблема уніфікації та стан
дартизації електронної предметизації розглядалася В. Касаткіним [ 4] , О. Сер
біним [5]. Вивч енням питань підвищення ефективності тематичного пошу")' в 

ЕК займал ися П . Є . Дедик [2], В . Касаткін [4] , І . В. Сорокін [7]. 
Однак і досі існують певн і протиріччя при розгляданні вищезаз начених пи

тань. Тому метою даного досл ідження є досв ід НБ ОНУ у формуванні словни
ка ПР для забезпече~о ня якісного тематичного пошуку в ЕК. 

У жовтні 2000 р. ОНУ було придбано АБІС "ІРБІС", де були створені дв і 
окремі бази даних «КнигИ>> і «Статті» . Проте під час каталогізаціП використо

вувалися два абсолютно різних підходи до електронної предметизації нових 

над;'Юджен ь. В той час, коли бібліографи використовували координатне індек
сування , с истематизатори відділу наукової обробки та організації каталогів 
взял и за основу ПР принципи побудови карткового АПП до СК. 

У 2002 р. б ібліотека перейшла на бібліотечне програмне забез печення Liber 
Media. Було здійснено конвертацію бази даних «КнигИ>> з Ірбіса в Л ібер Медіа . 
Разом з бібл іографічними записами в нову програму були перенесені ПР. Го
стро постало питання про створення єдиного тематичного тезауруса. 

На наш погляд, предметизаційна інформаційно-пошукова мова (мова ПР) є 
необх ідним елементом ЕК. Високої ефективності мова ПР може досягти т іль

ки за умови наявності єдиної системи електронної предметизації і стандартно

го тезауруса ПР, що представлений в ЕК. 

Тому фахівцями НБ ОНУ було прийнято рішення про складання тезауруса 

предметних рубрик для ЕК з формулюваннями, запозиченими з повних таблиць 

ББК для наукових бібліотек (25 випусків, З О книг). Бібліотечна-бібліографічну 
класифікацію nобудовано на основ і ієрархічного «дерева знань» з виокремлен

ням сnеціальних розділів і nідрозділів класифікації. Таблиці ББК nідтриму

ються великими бібл іотечними центрами в актуальному стані ; охоnлюють вс і 
галузі знань і дають можливість обмежувати область nошуку, виділяти необ
хідну тематичну частину великої колекції. Тому тезаурус ПР, nобудований на 
основ і таблиць ББК, є високоефективним лінгвістичним засобом, що забезnе
чує релевантність тематичного nошуку в ЕК. 

Тезаурус nредметних nовинен в ідnов ідати певним вимогам, що висувають-
ся до інформаційно-nошукових мов [І , с. З]: 

nовно і точно відображати зм іст документа; 
забезnечувати однозначність тлумачення термінів; 
доnускати багатоасnектне індексування ; 

забезnечувати достатню nростоту та зручність тематичного nошуку; 
д?nускати внесення змін , доnовнень і уточнень ; 
водбивати сучасний стан терміносистеми; 

допускати можливість застосування альтернативних формулювань nо
шукових заnитІВ. 
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Протягом 2003-2004 рр. систематизатори відділу наукової обробки та ор
ганізації каталогів редагували існуючі та утворювали нові ПР згідно методич
ного рішення. Вироблялася методика редагування ПР. Оскільки редагування 
електронного nредметного каталогу значно відрізняється від редакції картко

вого СК, вивчалася відповідна методична література. 

З 2002 р. в Н Б ОНУ розпочато пересистематизацію окремих розділів карт
кового СК за середніми таблицями ББК . Це також вимагало фронтальної ре

дакції відповідних розділів тезауруса ПР. Змінювалася методика редакції, вно

силися відповідні зміни в технологічні інструкції. 

У жовтні 2012 р. бібліотека перейшла на АБІС Абсотек Юнікод (Absotheque 
Unicode), що має більш розвинені механізми підтримки бібліотечних проце
сів, в тому числ і індексування документів. Більш ніж дворічний досвід роботи 

в даній системі показав, що АБІС Абсотек Юнікод є зручним та ефективним 

технічним засобом для забезпечення якісного тематичного пошуку в ЕК. Тим 

більше, що в тезаурусі ПР кожен термін (словосполучення) є окремою пошу

ковою одиницею. 

Спочатку ПР груnувалися за галузями знань, в межах складеного ієрар

хічного дерева - << Від загального до конкретного>> . Тому на момент nереходу 

на нову АБІ С рубрики були досить дрібними . Така детальність ПР nрита

манна розд ілам , які користуються підвищеним поnитом серед користувач і в 

інформації. 
Вся інформація вноситься у відповідні поля авторитетного запису. Предмет

ні заголовки і підрубрики створюються тільки на прийняті форми ПР. В якості 
nрийнятої форми предметної nідрубрики використовуються найбільш пошире

ні слова і вирази. 
Заголовок тематичної ПР заноситься в поле «Назва рубрикИ>>. У випадку, 

якщо nредметний заголовок має кілька варіантів написання (синоніми, інвер
сія, абревіатура) , решта форм вважається неприйнятимІt . Таким чином усува

ється проблема, пов'язана з синонім ією, омонімією і полkемією. 
В АБІС Абсотек Юнікод доnускається введення текстових nриміток до руб

рик, що уточнюють тематичний зміст ПР. Такі методичні вказівки можуть ви
конувати тільки службові функції (наприклад, рекомендувати систематизато

ру засоби подальшої детал іза ції матеріалу) і заносяться в поле «ПриміткИ>>. 
Для nозначення неприйнятих предметних заголовків і підрубрик в АБІС 

Абсотек Юнікод існує система посилань і відсилань на nрийняту форму nред
метного заголовка («Збережена форма рубрикИ>>, «див . також~>) . Посиланнями 
відзначають часткове перетинання змісту між рубриками, шдnорядкован tсть 
одного поняття іншим встановлюють тематичні зв 'язки між рубриками. Ця 
система значно спрощ;є процес індексування доt..-ументів. 

Після збереження запису вся інформація з поля <<Збережена форма рубри
КИ>> автоматично переноситься в поле «Є nосилання див. >>. 
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Важливою також є інформація про дату створення або останнього редагу-

вання авторитетного запису та особистий код систематизатора. _ 
Таким чином, повний авторитетний запис на тематичну ПР має такии ви

гляд (іл. І ) і містить : 

• прийнятий предметний заголовок; . . . 
варіанти неприйнятих предметних заголовкІв 1 пщрубрик, з яких на при

йняті предметні заголовки зроблено відсилання «див.»; 

• пов'язані предметні заголовки і підрубрики , на які робиться посилання 

<щив. також» . 

Рубрика 

М~ЛЬ1ИО16ор Вь•бра1ь есе І 

Сlранмца Г13 ма 1 От ображенЬІ реJУІІьтатЬІ 1 · 4 иа 4 
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1474 

nериод Киевской Руси (2 nол . 9ст . - 1170г. ) (1] См . история Киевской Руси ( 9 -11 ае . ) 

(Киевск•я Русь), расчленение Киевского государства ( 12- нач , 13 в . ) 
nерсона.nни (О] (2) 'і:;': 

Іл. І 

Наявність такого автоматизованого інформаційно-пошукового тезауруса 
предметних рубрик (АІПТ ПР) значно спрощує роботу систематизатора і ко
ристувача ЕК. Використання розгалуженого АІПТ ПР допомагає конструктив
ніше виконувати загальні та специфічні операції, професійно підтримувати і 
задовольняти інформаційні потреби користувачів [3 , с. 19] . Грамотно складе
ний тезаурус ПР забезпечує ефективний тематичний пошук, навіть якщо ко
ристувач не має необхідних знань з певної тематики і тому недостатньо чітко 
визначає свої інформаційні потреби [6, с . 74]. 

Таким чином, виконується основне завдання ЕК - відображення створених 
бібліотекою баз даних в Iпtemet, створення на їх основі якісного, багатофунк
ціонального інформаційного бібліографічного ресурсу, що буде корисним не 
тільки читачам бібліотеки , але і користувачам lntemet [4, с . 369]. 

Однією з сучасних вимог до ЕК є використання довідників , авторів, ви
давництв, серій , ПР як самостійних повноцінних інформаційних об' єктів, а не 
лише як допоміжних для складання пошукових залитів [2, с . 67]. Представлена 
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веб-сторінка додатку Абсоnак Юнікод для АБІС Абсотек Юнікод що . . ... , nредстав-
ляє можливосп нав1гац11 в ЕК за доnомогою ПР (іл. 2). 

Веб-сторІнки ЕК nовинні мати високу nов' язаність: велика кількість гіnер
nосилань допомагає користувачеві орієнтуватися в ЕК і отримувати додаткову 
1нформащю [7, с . 54]. 

РубtїИNd ІАстори~ Укрс1инь1 

ПоrаJан~о~ >аФІСІІ 19111 19 

г= 
Tt> 1it ypyc все reзaypycw .:J Приwенмn. 

Вь•шес r оящие 
~~r:~-~!J-~~- P. Y.I?P.~.t?.1 

Доку ~tе нt ь. 

рубрики ~t"! ~-~ ~-~~~ Подрубрики . с учеtо" 
рубрІІІС"t' nодрубрнr 

Vоор .. м 
21. Укро1,оНЬІ 6U 3161 

vcrop ... я 
Укра.-нЬІ 1076 
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УКрlІ .. НЬІ рабОТЬІ) 

l.l'rtop .. м 
rуберн .. ,.. 

Укра" НЬ! 11 398 

V'rtop .. ,. 
APt'BHMII "'' ІОРІ'ІІІІ УКрdо'ІНЬІ 10 Укра,..нЬІ 23 171 

~оор .. я 
""сtор""чРск"'е oбл~trt"' Укр&" НЬ! 

2611 

Иоория Пt'Р"'ОА 8ІОР.'ІЯ nоловина 9 . НИОРИА 

УкрІІ .. НЬІ nерввя nоловино 1 О в 
ltio1t'BCI(0~1 15 1801 
PyCt1 

ИсJор .. я 
COBI)(>"tt'HHbW oбrHt(T!o'O 25 

YKpd,.HЬt 
4049 

ІІстор .. м 
Н'РРИfОРИІІ И Hd(f'Лf'H"'f' 28 

Укре .. нЬt 
173 

Іл. 2. Тезаурус ПР як іистру.ІtІент навігації в ЕК 

На іл. 2 виділені гіперnосилання, завдяки яким користувач має можливість 
nерейти на рівень вище, до nідрубрик вибраної рубрики, до списку докумен

тів У вибраній рубриці, зробити фільтрацію списку рубрик. 
Як згадувалося вище, тезаурус ПР nовинен бути цілісною системою, що 

складається зі взаємозв ' язаних елементів. Виnадкові рубрики, не усунена си
нонімія , омонімія тощо, набагато знижують ефективність nошуку інформації. 

Формування якісного інформаційного ресурсу вимагає стандартизації авто
матизованої каталогізації, використання єдиних нормативних, інструктивних 
та методичних матеріалів з nитань індексування та електронної nредметизації. 

Мова ПР може досяп-и високої ефективності тільки при наявності єдиної 
системи електронної предметизації та стандартного тезауруса ПР, nредставле
ного в ЕК. 

Грамотно складений тезаурус ПР забезnечує nростоту та зручність тематич
ного пошуку в ЕК, відображає сучасний стан терміносистеми, дозволяє nовно 

І точно відбити зміст документа . 
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Для підвищення ефективності та поліпшення якості пошукових можливос

тей ЕК необх ідне його постійне редагування. Зараз співроб ітники відп.ілу на

укової обробки та організації каталогів активно працюють над вдосконаленням 

ЕК (переглянуто норми редакції П Р, складено відповідні інструкції), що може 

бути корисним у практичному застосуванні іншими бібліотеками. Вивчення 

процесу редагування ПР як нев ід'ємної частини поліпшення пошуку в ЕК, 

буде мати продовження у наступних дослідженнях. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПОИСКА В ЗЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ 
(ИЗ ОПЬІТА РАБОТЬІ НБ ОНУ ИМЕНИ И. И. М ЕЧНИКОВА) 

В статье рассматривается вопрос злектронной предметизации документов и 
создание словаря nредметнмх рубрик в злектронном каталоrе . В Научной би
блиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова отделом научной обработки докумен
тов и организации каталогов провадится редакuия разделов тезауруса, вЬІра-
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бать1вается методика и составляется инструкция редакции, изучается nроцесс 
редаt.."'ТІtроваюtя , что nозволяет улучшить и усовершенствовать тематический 
nоиск в зле...-r·ро нном каталоге. 

КлючевЬІе слова: злеІ\їронньІй каталог, Науч ная библиотека, nредметная ру
брика. тезаурус , тематический nоиск. 
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ENSURJNG НIGH-QUALIТY ТНЕМАТІС SEARCH IN ТНЕ 
ELECTRONIC CATALOGUE (FROM EXPERJENCE OF ТНЕ 
SCIENПFIC LШRARY OF ТНЕ ODESSA І. І. МECHNIKOV 
NATIONAL UNIVERSIТY) 

Summ ary 
The purpose of our article is the description of electronic subject analysis of docu
ments and creation of the dictionary of subject headings in the electronic catalog. 
The subject of the research is the electronic catalog of the Scientific Library of the 
Odessa І . І . Mechnikov National University. The purpose of work is development 
of а technique of edition of sect ions of the thesaurus. ln 2012 the Scientific Library 
of the Odessa І . І . Mechnikov National University has moved to the ne\v software 
ABIS Absotheque Unicode \Vhich allowed to improve (to simplifY) search in the 
electronic catalog. The department of sc ientific processing and the organization of 
catalogs carried out edition of sections of the thesaurus, instructions are formed, 
and the edition technique is deve loped, process of editing is studied. Drawing up 
the thesaurus of subject headings is carried out Ьу means of loans from full tables 
ВВС for scientific Іibraries . Even ifhe has no clear idea and profound knowledge of 
а search subject, simplifies correctly made subject headings for the reader and does 
more effective thematic search. The main finding ofthe \vork is in need of continu
ous editing subject headings that s implifies and does more comfortable search in the 
electronic catalog for the user of library. The research findings have the practical 
va lue for employees of libraries. 

Keywords : electronic catalog, Scientific Library, subject heading, thesaurus, the
matic search 
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