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ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ 

 

Знайти книгу, журнал, інші видання можна завдяки єдиному засобу 

розкриття змісту фонду бібліотеки, який надає допомогу у виборі потрібної 

інформації, − довідково-пошуковому апарату (ДПА) бібліотеки. Довідковий 

апарат тепер називають інформаційно-пошуковим, оскільки він не просто надає 

відомості про те чи інше джерело, але й об'єднує карткові каталоги/ картотеки 

та електронні бази даних. До складу інформаційно-пошукового апарату 

бібліотеки входять: система каталогів і картотек, бази даних (БД) електронної 

бібліотеки;  довідково-бібліографічний фонд. 

Каталог (від грецького слова katalogos) означає перелік (опис) предметів, 

розташованих у певному порядку. Каталог бібліотеки − це покажчик творів 

друку, наявних у конкретній бібліотеці, складений для орієнтування 

користувачів у фонді бібліотеки. Каталог є необхідною приналежністю кожної 

бібліотеки. Він служить посередником між книгою (або іншим виданням) і 

читачем, є путівником, що полегшує читачеві знайомство з бібліотекою і її 

фондом. Переглядаючи каталог, читач отримує відомості, які книги є в 

бібліотеці з тих, що його цікавлять, чи є в бібліотеці певна книга, які є книги 

того чи іншого автора.  

 Каталог бібліотеки є сукупністю розміщених за певними правилами 

бібліографічних записів на інформаційні документи, який розкриває склад і зміст 

фонду бібліотеки. Бібліографічні записи для каталогів складають за визначеними 

правилами (державними стандартами, які прийняті в Україні). Бібліографічні записи 

є елементом бібліографічної інформації, яка фіксує в документальній формі 

відомості про документ, дозволяє його ідентифікувати у процесі пошуку.  

 Розглянемо детальніше структуру карткових каталогів і картотек. 

Алфавітний (абетковий) каталог (АК) допомагає знайти необхідну книгу за 

прізвищем автора(ів) або назвою (якщо авторів більше ніж три або книга друкується 

за редакцією). У ньому бібліографічні записи розміщені в алфавітному порядку за 

прізвищами авторів, назвами колективних авторів та заголовків книг Алфавітний 

каталог складається в суворій послідовності букв алфавіту (від а до я). Для 



цього беруть спочатку першу букву слова, за яким складено опис, потім − другу 

і т. д. Залежно від кількості авторів, наявності спеціального, титульного 

редактора, першим словом, за яким здійснюється опис літературного джерела 

та його розміщення у каталозі, може бути або прізвище, або перше слово назви 

книги. За допомогою алфавітного каталогу можна здійснити пошук за такими 

типами запитів: чи є в бібліотеці конкретне видання того чи іншого автора 

(індивідуального чи колективного) і, якщо є, то де саме його знайти (індекс, 

шифр, за яким його розміщено на полиці); які видання того чи іншого автора 

має бібліотека: які перевидання конкретного видання має бібліотека; у яких 

виданнях ті чи інші автори брали участь як співавтори, редактори, укладачі 

тощо; які випуски входять до тієї чи іншої серії; у якому році вийшло друком 

видання. 

Для пошуку необхідної інформації у структурі алфавітного каталогу 

використовують розділювачі – спеціальні картонні картки з виступами. Вони 

формально поділяють масиви карток для полегшення пошуку необхідних 

видань. На розділювачах написані слова, з яких починаються описи на картках, 

що знаходяться за цими розділювачами. Картки з описами містяться у 

каталожних шухлядах. Кожна шухляда алфавітного каталогу має напис 

(етикетку), де винесено початкові букви або склади першого й останнього 

опису, наприклад М−Мін. Зверху над буквами вказано порядковий номер 

шухляди у каталожній шафі. Щоб уникнути плутанини, важливо, користуючись 

алфавітним каталогом, повертати шухляди на свої місця, відповідно до 

нумерації. 

Систематичний каталог (СК) дозволяє встановити, які книги є у бібліотеці з 

певного питання, проблеми чи теми. Головний механізм його створення – 

систематизація інформації. Під систематизацією розуміють визначення 

класифікаційного індексу інформаційного джерела відповідно до його змісту. У 

систематичному каталозі картки розміщені за галузями знань згідно з класифікацією 

УДК (універсальна десяткова класифікація). В основу УДК покладено принцип 

розподілу, відповідно до якого вся сукупність знань і напрямів наукової 

діяльності умовно розподіляється на десять відділів, кожен із яких на десять 



підрозділів, які також поділені на десять додаткових розділів з власним 

цифровим індексом. УДК є міжнародною універсальною системою класифікації 

друкованих творів і документальних матеріалів, яка дає змогу докладно представити 

зміст джерел інформації і забезпечити їх оперативний пошук; відповідає сучасним 

вимогам і надає можливість відображати нові досягнення науки і техніки без будь-

яких суттєвих змін у її структурі.  До 2017 року в Україні використовували 

паралельно дві системи класифікації: УДК (універсальна десяткова класифікація) та 

ББК (бібліотечно-бібліографічна система класифікації, прийнята у колишньому 

Радянському Союзі, її й досі використовує Російська Федерація). У 2017 році Кабінет 

Міністрів України ухвалив постанову про припинення використання в Україні 

Бібліотечно-бібліографічної класифікації та упровадження Універсальної 

десяткової класифікації, тим самим запровадживши єдину класифікацію для 

систематизації видавничої продукції. 

Отже, систематичний каталог складається з власне систематичного каталогу та 

алфавітно-предметного покажчика до нього. Алфавітно-предметний покажчик − це 

картотека, у якій бібліографічні картки з поняттями розміщено в алфавітному 

порядку. На картці поряд з поняттям ставлять індекси відповідних відділів 

систематичного каталогу, у яких це поняття висвітлюється. У систематичному 

каталозі описи книг (або брошур) групуються за змістом спочатку великими 

частинами − за галузями знань, а далі у логічному зв'язку і підпорядкованості: 

від загальних понять до вузьких. Картки всередині розділів систематичного 

каталогу розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів і назвами. Масив 

карток СК зберігається у каталожних шухлядах. На кожній каталожній шухляді є 

етикетка із зазначенням індексів і найменувань рубрик, представлених у ній (61 – 

Медичні науки). Якщо у шухляді велика кількість рубрик, на етикетці вказують 

основні. Каталожні шухляди кожного галузевого відділу пронумеровані на 

етикетках, їхня нумерація є суцільною.  

Пошук у систематичному каталозі здійснюють таким чином: визначають тему 

пошуку за словом або словосполученням та переглядають, чи є це слово в алфавітно-

предметному покажчику систематичного каталогу. Якщо є, то за визначеним в 

алфавітно-предметному покажчику індексом знаходять відповідний розділ 



систематичного каталогу, де є бібліографічний опис потрібного видання. Якщо 

потрібного слова або словосполучення в алфавітно-предметному покажчику немає, 

необхідно змінити формулювання для повторного пошуку.   

Систематичний каталог є фундаментом кожної бібліотеки і виконує функції 

головного інструмента тематичного (змістового) пошуку. Відмінною рисою 

систематичного каталогу, притаманною тільки цьому виду каталогів, є можливість 

його використання для пошуку літератури у разі невизначеного запиту.  

Загальним доповненням до систематичного каталогу є систематична 

картотека (журнальних та газетних) статей (СКС).  СКС вміщує картки на 

статті та матеріали з періодичних видань (газет, журналів), збірників з 

актуальних, важливих для навчального процесу питань і тем. СКС створена на 

основі таблиці УДК і має спільний з систематичним каталогом алфавітно-

предметний покажчик. Внутрішнє і зовнішнє оформлення картотеки та 

систематичного каталогу аналогічне (за систематизацією знань). Відмінність 

картотеки від СК полягає у тому, що в картотеці застосовано більш детальний 

розподіл інформації, є тематичні рубрики. Розташування карток у рубриках – 

зворотнохронологічне. 

Предметний каталог надає користувачу інформаційні документи про 

певний предмет, проблему або тему. Предметний каталог формує інформацію з 

періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів конференцій тощо. 

Інформаційні матеріали відображені у тематичних рубриках, що розміщені в 

алфавітній послідовності. Завданням предметного каталогу є групування 

літератури за її змістом. На відміну від систематичного, інформація у ньому 

об’єднана в рубрики, незалежно від того, з яких позицій вона викладена.  

Предметний каталог відображає останні наукові дослідження. У ньому в 

одному місці зосереджені матеріали, які у систематичному були б розташовані 

в різних місцях. Такий каталог використовується для того, щоб знайти 

інформаційні джерела з вузькоспеціалізованих питань (наприклад втома, 

допінг).  Під час роботи з предметним каталогом треба враховувати 

багатоманітність, але однорідність поданої інформації. Щоби вибрати 

необхідне, треба знати ієрархію складності навіть однорідної тематики.   



Предметний каталог складається з предметних рубрик, сформованих за 

принципом ключових слів (назви навчальних предметів, теми тощо) і 

упорядкованих за алфавітом. Основною вимогою до предметної рубрики є її 

лаконізм у поєднанні з повним і точним розкриттям змісту. Предметна рубрика 

має бути якомога зрозумілішою, простою, такою, щоб допомагала  

якнайшвидше знаходити інформаційне джерело. Порядок слів у предметній 

рубриці визначається зручністю пошуку. З цієї причини у рубриці не завжди 

застосовують прямий порядок слів. Якщо кілька термінів розвивають якесь 

базове поняття, то ці терміни у предметному каталозі стоять поруч. 

Для підвищення інформативності у структурі предметного каталогу 

застосовують картки посилань (пересічні посилання) та довідкові картки, які 

дають пояснення про те, як укомплектована кожна рубрика, матеріал якого 

характеру у ній збирається, де шукати тематично близькі та суміжні за змістом 

рубрики.  

Систематизація і предметизація – найпоширеніші процеси аналітико-

синтетичного опрацювання інформації, які забезпечують організацію і пошук 

первинних інформаційних джерел у фондах бібліотек, в автоматизованих 

пошукових системах і мережах. Предметизація і систематизація дають 

характеристику інформаційного джерела за змістом, формуючи їхні пошукові 

образи у вигляді предметних рубрик і класифікаційних індексів. 

Система класифікації створена таким чином, щоби розташувати науки 

відповідно до їхнього змісту в послідовності, що відповідає історії розвитку 

світу: науки про неорганічну природу, науки про органічну природу, про 

людину, суспільство тощо.  

Слід мати  на увазі, що систематизація інформаційних джерел – це процес, у ході 

якого визначається класифікаційний індекс документа відповідно до його змісту за 

таблицями конкретної системи класифікації.  
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Рис. 3.3. Каталожна картка 

Окрім алфавітного, систематичного та предметного каталогів, бібліотеки 

активно використовують електронний каталог. 

Електронний каталог (ЕК) – це каталог на електронному носії, що 

відтворює зміст карткового каталога бібліотеки, працює в реальному часі і 

дозволяє читачам отримувати інформацію онлайн. Електронний каталог 

забезпечує одночасний багатоаспектний оперативний пошук. Він увібрав у себе 

функції карткових каталогів − облікову, інформаційну і пошукову. 

Електронний каталог дає принципово нові можливості пошуку порівняно з 

картковими бібліотечними каталогами. В ЕК інформацію можна шукати за 

автором (колективним або індивідуальним, за ініціалами або без них), 

укладачем, редактором, заголовком, місцем видання, видавництвом, роком 

видання, ключовим словом і рубриками, серією, місцем зберігання (сигла). В 

електронному каталозі застосовують ключові слова. Ключові слова − зручний 

шлях пошуку, оскільки не вимагає від читача знання автора, назви документа. 

Знаючи точно або навіть приблизно тему свого запиту, можна ввести її 

самостійно за допомогою клавіатури або вибрати з наявного словника. 



Поряд з формуванням електронного каталогу в сучасних бібліотеках 

створюють електронні бази даних (БД) за певною тематикою, а також бази 

даних повнотекстових документів. База даних є сукупністю документів, що 

належать до певної галузі знань (теми, проблеми); взаємопов'язаних даних, 

представлених у певному форматі на машинному носії (комп’ютері). 

Структура БД найрізноманітніша і відповідає різним інформаційним 

потребам користувачів. Бази даних можуть бути: адресно-довідкові, актуальної 

тематики, краєзнавчі, тобто присвячені якому-небудь краю, області, місту 

тощо; персональні, фактографічні, повнотекстові (повні тексти документів). 

Головна вимога до формування бази даних – вона повинна постійно 

оновлюватися. Бази даних є важливими і найбільш перспективними 

складовими інформаційних ресурсів сучасного суспільства. Світовий 

інформаційний ринок характеризується десятками тисяч БД в мережі інтернет і 

на компакт-дисках, що забезпечують можливість багатоаспектного пошуку 

інформації. 

Однією з основних характеристик сучасного етапу розвитку бібліотек є 

застосування інформаційних технологій. Мета автоматизації бібліотеки –

підвищення продуктивності праці, поліпшення якості інформаційних послуг, 

усунення працемістких і монотонних операцій. Такі можливості власне 

надають бази даних та електронний каталог.  

Електронний каталог у бібліотеках виконує такі завдання: здійснює всебічне 

розкриття складу і змісту фонду бібліотеки; забезпечує оперативний пошук 

інформації про наявність документів у фонді бібліотеки; інтегрує інформаційні 

ресурси бібліотеки в інформаційний простір університету, регіону і мережу 

інтернет; створює інформаційний комфорт для користувача.  

Електронний каталог об'єднує в собі функції: 

· алфавітного, систематичного каталогів;  

· спеціальних картотек, зокрема за видами документів (автореферати, 

дисертації, аудіовізуальні документи, електронні видання), на окремі книжкові 

фонди (фонди іноземної літератури та рідкісної книги);  

· систематичної картотеки статей;  



· тематичних картотек;  

· спеціальних картотек (картотеки українознавства, персоналій тощо).  

Окрім основних каталогів, кожна бібліотека створює ще й картотеки, 

зокрема картотеки авторефератів дисертацій, дисертацій, періодики, 

персоналій, краєзнавства тощо.  

Останніми роками найбільшої популярності у пошуку необхідної 

інформації серед користувачів бібліотек закладів вищої освіти набувають 

електронні репозитарії – архіви  тривалого зберігання, накопичення та 

забезпечення надійного відкритого доступу  до результатів наукових 

досліджень, що проводяться в установі. Електронні репозитарії формують 

колекції, які містять такі матеріали: 

 наукові статті; 

 автореферати дисертацій та дисертації; 

 навчальні матеріали; 

 студентські роботи; 

 книги чи розділи книг; 

 матеріали наукових конференцій; 

 наукові звіти; 

 статистичні матеріали; 

 бібліографічні видання тощо. 

Основні особливості репозитарія полягають в забезпеченні відкритого 

доступу до результатів наукових досліджень через архівування та 

самоархівування, збереження матеріалів в одному місці, використання 

безкоштовного програмного забезпечення та багато інших переваг, серед яких: 

збереження авторських прав науковців, підвищення індексу цитувань наукових 

праць, підвищення якості наукової комунікації, підвищення рейтингу науковців 

та університету, де вони працюють. 
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