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ПАСПОРТ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ  

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 
 

1. Назва каталогу:   Електронний каталог (ЕК) Наукової бібліотеки 

Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова (НБ ОНУ імені І. І. Мечникова).  

2. Характеристика каталогу: ЕК НБ ОНУ імені І. І. Мечникова поєднує функції 

генерального алфавітного, систематичного і 

топографічного каталогів, систематичної картотеки 

статей, забезпечуючи при цьому оперативність і 

гнучкість інформаційного пошуку документів за 

різними пошуковими елементами. Результати пошуку 

в ЕК користувач може переглянути на екрані 

монітора, записати на електронний носій у вигляді 

списку документів, роздрукувати. 

3. Рік заснування каталогу: 2000 р. 

4. Власник: НБ ОНУ імені І. І. Мечникова. 

5. Програмне забезпечення: автоматизована бібліотечно-інформаційна система 

(АБІС) Absotheque Unicode. 

6. Умови доступу: доступ в мережі Інтернет (24/7) за посиланням 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/. 

       За технологією доступу: мережева 

       За можливостями доступу: віддалена 

       За режимом доступу: відкритого 

7. Мова інтерфейсу: українська, російська, англійська 

8. Засоби лінгвістичного 

забезпечення каталогу: 

-    ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання; 

-    ДСТУ. ГОСТ 7.80:2007. Бібліографічний запис. 

Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. 

-    Універсальна десяткова класифікація (УДК); 

-    мова ключових слів та предметних рубрик. 

9. Інформаційно-пошукові 

мови: 

- пошук за формальними ознаками 

- пошук за змістом 

10. Тип БД: 

11. Вид БД: 

12. Призначення БД 

13. Тематика каталогу: 

бібліографічна 

поточна 

універсальна 

читацька та службова 

14. ЕК містить бази даних: Каталог загальний, до якого включені: 

- каталог книг; 

- каталог дисертацій і авторефератів дисертацій; 

- каталог періодики та видань, що продовжуються; 

- каталог е-ресурсів; 

- каталог аудіовізуальних та картографічних видань; 

- електронна картотека дипломних робіт; 

- електронна картотека статей; 

- тематична база даних “Одесика”; 
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- біословник співробітників ОНУ; 

- покажчик нових надходжень; 

- колекції рідкісних та цінних відань (з 1801 р.); 

- іменні колекції; 

- каталоги філій НБ ОНУ імені І. І. Мечникова 

Каталог стародруків, до якого включені:  

- колекції стародруків, рідкісних та цінних відань; 

- історичні  іменні колекції. 

15. Каталог включає такі види 

документів:  

книги, періодичні видання, видання, що 

продовжуються, аудіовізуальні та картографічні 

видання, е-ресурси, дисертації, автореферати 

дисертацій, дипломні роботи, окремі публікації 

(статті, розділи, частини, глави тощо). 

16. Кількість примірників (на 

01.01.2019 р.): 

 

17. Наявність друкованого 

аналогу: 

оригінальні 

18. Редагування ЕК 

(систематичність, характер 

роботи): 

поточне  – виправлення окремих елементів БО при 

виявленні помилок під час роботи з ЕК. 

планове - редагування БО, тезаурусу предметних 

рубрик, ключових слів, заміна посилань тощо, згідно 

плану робіт з редагування ЕК. 

19. Управління ЕК: - за якість та редагування бібліографічних записів 

відповідають співробітники відділу комплектування 

фондів, відділу наукової обробки документів і 

організації каталогів, інформаційно-бібліографічного 

відділу й відділу рідкісних книг та рукописів.  

- за збереження даних відповідає відділ інформаційних 

технологій та комп’ютерного забезпечення. 

20. Паспортизація: дані паспорта перевіряють і оновлюють щорічно. 

21. Дата складання паспорта:  

22. Позначки про перевірки паспорта: 

 

 

№ Дата перевірки Число записів ПІП, посада відповідальної особи Підпис 
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