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Паспорт електронного каталогу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

м. Одеса 

1. Назва каталогу  -  Електронний каталог (ЕК)  Одеської державної академії 

будівництва та архітектури  -  це набір бібліографічних баз даних, що 

працюють в режимі реального часу та містять інформацію про видання в 

цілому і примірники, наявні в бібліотеці. 

2. Призначення електронного каталогу  -   ЕК  відображає та розкриває склад та 

зміст всіх надходжень у бібліотеку; є інструментом многоаспектного пошуку і 

доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки. 

3. Рік заснування  -  2003. 

4. Програмне забезпечення  - Автоматизована бібліотечно – інформаційна 

система «UNILIB»; 

5. Містознаходження ЕК на момент складання паспорта – 65029, Украина, м.  

Одеса, вул. Дідріхсона ,4. 

6. Доступ  -  до мережі інтернет 24 години на добу з  веб-сайту академії, 

сторінка «бібліотека» (http://www.ogasa.org.ua/library.html). 

7. Мова інтерфейсу  -  українська. 

8. Мова ведення каталогу  -  українська, російська, англійська. 

9. Засоби лінгвістичного забезпечення каталогу:                                                       

- ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Бібліографічний  запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання;                                                                                      

- Універсальна десяткова класифікація(УДК);                                                            

- Бібліотечно-бібліографічна класифікація(ББК);                                                      

10. Характеристика каталогу  -  сполучення функцій облікового, алфавітного, 

систематичного та предметного каталогів, систематичної картотеки статей та 

алфавітно - предметного покажчика. Дає оперативність та гнучкість 

інформаційного пошуку . 

11. Кількість записів(на 01.01.2016г.)  -  128100. 

12. Пошук в електронному каталозі здійснюється в базах:  -  однотомні видання, 

багатотомні  видання, серіальні видання, аналітичний опис та повнотекстові 

видання. Інформаційний пошук ведеться по різним пошуковим елементам  
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(автор, назва, ключове слово, предметна рубрика, тип документа).               

Підсумки пошуку в ЕК користувач може подивитись на екрані монітора. 

13. Періодичні видання  -  Реєстраційно – аналітична база даних вітчизняних та 

іноземних періодичних видань відображає надходження періодичних видань 

бібліотеки з 1923 року по теперішній час та містить аналітичний розпис 

найбільш цікавих статей  журналів за наступною тематикою: 

будівництво,будівельні матеріали, водопостачання, гідротехнічні споруди, 

архітектурні конструкції та інші. 

14. Сигла зберігання  -  Опис кожного документа містить інформацію про          

місце - знаходження примірників. 

Прийняті скорочення:                                                                                                         

Аб.Ст .курсів  -  абонемент старших курсів;                                                                  

Аб.Мл. курсів  -  абонемент молодших курсів;                                                              

ЗО  -  заочний абонемент;                                                                                           

Аб. Худ. Літ.  -  абонемент художньої літератури;                                                       

ч/з арх.  -  читальний зал архітектури;                                                                        

ч/з НБ  -  читальний зал наукової бібліотеки;                                                          

ч/з ГБ  -  читальний зал головної бібліотеки:  

• ч/з СПЛ  -  читальний зал суспільно – політичної літератури; 

• ч/з НТЛ  -   читальний зал науково – технічної літератури ;    

Бібліогрф. Відділ  -  бібліографічний відділ. 

15. Робота з каталогом   (редагування)  -  Поточне редагування  робиться 

постійно;    

16. Якість бібліографічних записів ЕК – відповідальність за якість 

бібліографічних записів до ЕК несуть працівники відділу комплектування та 

обробки літератури і бібліографічний відділ; 

17. Збереження інформації ЕК  -  відповідальність за збереження інформації ЕК 

несе зав. відділом  інформаційних  технологій та комп’ютерного забезпечення 

та зав. відділом комплектування  та обробки літератури; 

18. Час паспортизації  -  березень 2016року.                                                                                                                                        


