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Краматорськ - 2021 



Паспорт-характеристика електронного каталогу 

1. Повна назва ЕК/БД: Електронний каталог Краматорської дитячої 

центральної бібліотеки імені О.С. Пушкіна (у складі єдиного каталогу 

Краматорської ЦМПБ і бібліотек-філій та власної генерації) 

2. Рік створення (започаткування): 1999 р. 

3. Види відображених документів та хронологічні межі: Бібліографічний 

опис книг, брошур, електронних ресурсів, періодичних видань і статей з них -  

1991-2021 рр.  

4. Відомості про застосоване програмне забезпечення: Автоматизована 

бібліотечно-інформаційна система «ІРБІС» 

5. Мова інтерфейсу: російська 

 

6. Мова каталогізації (ведення) ЕК/БД: бібліографічний опис здійснюється 

мовами описуваних видань: українською, російською, іншими мовами; мова 

каталогізації документів – українська, російська   

  

7. ЕК/БД включає документи, видані мовами: українська, російська, 

англійська, чеська, німецька, французька та ін.  

 

8. Тематика ЕК/БД (універсальна, галузева): універсальний електронний 

каталог 

 

9. Обсяг ЕК/БД на 01.01.2021 р.: 125221 записів  

 

10. Тип інформації: бібліографічні записи 

 

11. Характер функціонування ЕК/БД: постійний, працює в режимі 

реального часу  

12. Пошукові можливості: багатоаспектний пошук (простий і розширений) 

за формальними ознаками (шифр зберігання, автор, назва, рік та місце 

видання) та за змістом (ключові слова, шифри бібліотечно-бібліографічних 

класифікацій) 
 

13. Засоби лінгвістичного забезпечення (комунікативний формат, 

класифікаційні індекси, предметні рубрики, ключові слова): для 

передавання змісту документів та змісту інформаційних запитів для 

пошуку використовуються: комунікативний формат RUSMARC для 

бібліографічних даних; ДСТУ 2395:2000 Інформація та документація. 

Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів 



індексування. Загальна методика (ГОСТ 30671-99 (ISO 5963- 1985, IDT); 

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 

правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT); ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT); ДСТУ ГОСТ 7.59-2003 СIБВС. Iндексування 

документiв. Загальнi вимоги систематизацiї та предметизацiї (ГОСТ 7.59-

2003 (ISO 5963-85), IDT); Універсальна десяткова класифікація (УДК), 

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК); мова предметних рубрик; 

мова ключових слів.  
 

14. Період та режим оновлення, редагування ЕК/БД: оновлення та 

редагування каталогу відбувається  згідно надходження та вилучення 

документів з бібліотечних фондів; поточне редагування здійснюється 

протягом року  

 

15. Умови доступу до ЕК/БД: цілодобовий вільний доступ у мережі 

Інтернет через вебсайт бібліотеки http://www.book-house.org/e-katalog/  та у 

її приміщенні – в робочі дні з 9.00 до 18.00. З 1 серпня 2019 року поповнення 

електронного каталога онлайн призупинено. 

 

16. Види інформаційних послуг, які надаються бібліотекою на основі 

ЕК/БД:  виконання пошукових запитів користувачів, уточнення 

бібліографічних описів документів, складання та друк бібліографічних 

списків, покажчиків, кожен запис в яких містить інформацію про 

місцезнаходження тих чи інших документів. 

 

17. Відповідальний за ведення та збереженість інформації  ЕК/БД: за 

зміст та збереження інформації в ЕК/БД відповідає відділ комплектування і 

обробки літератури та інформаційно-бібліографічний відділ Краматорської 

ЦМПБ.  

 

 

http://www.book-house.org/e-katalog/

