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ФОРМУВАННЯ ЗАПИСІВ НА РІДКІСНІ ТА

СТАРОДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

В Україні добре відомі унікальні книгозбірні університетів, що вже сьогодні
мають статус національного надбання. Перед бібліотеками вишів постало
питання бібліографічного опису стародрукованих видань відповідно до
існуючих стандартів, що дозволить започаткувати створення Державного
реєстру книжкових пам‘яток України.
З метою вдосконалення роботи і підвищення кваліфікації було висунута
ініціатива створити на базі НТБ НТУУ»КПІ» Школи-практикуму для
співробітників відділів рідкісних і цінних видань університетських бібліотек
Ураїни.
Перше заняття школи-практикуму відбулося 7 жовтня 2014 р. Темою
обговорення були правила формування бібліографічного опису стародруків,
рідкісних і цінних видань.

У  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса
Шевченка вже не перший рік проводиться робота зі створення цифрового
репозитарію старовинних друкованих видань, які мають унікальну історичну та
культурну цінність.

У бібліотечних фондах НБ налічується більш ніж 7000 стародруків, які
видавались у XVI-XVIII ст. у різних країнах Європи (Германія, Франція, Італія,
Швейцарія, Нідерланди та інші). Більшість з цих книжок надруковано
латинською, німецькою, французькою, італійською, старослов’янською та
давньоєврейською мовами. Тематика цих книжок є різноманітною та охоплює
практично всі напрямки європейської науки, культури та громадського життя у
XVI-XVIII ст., зокрема релігію, філософію, математику,  літературу,
астрономію, медицину тощо.

Для створення цифрових копій старовинних документів було розроблено та
впроваджено ефективну технологію сканування, зберігання та представлення
старовинних документів на сайті бібліотеки.
На сьогоднішній день відскановано 3514 стародруків.

В  НБ ім. Максимовича використовується АБІС «УФД/Бібліотека». Це
програмне забезпечення не дає змоги сформувати повністю коректний запис з
точки зору як міжнародного комунікативного формату (UNIMARC Guidelines
no. 3. Guidelines for Using UNIMARC for Older Monographic Publications
(ANTIQUARIAN) та міжнародного стандарту ISBD(A): International Standard
Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian), так і з
боку вимог державних стандартів, тому формування записів в електронному
каталозі на рідкісні та стародоуковані видання викликало певні проблеми:

- неможливість відтворювати графічні символи крім основного



латинського та ледь розширеного (за рахунок українських літер)
кириличного наборів, Запис на стародруковане виданяе формується у
нормах сучасної графіки та орфографії, що прийнята для мови, якою
опубліковано твір. Твердий знак на кінці слов і прізвищ не
воспроизводится. У російських прізвищах і словах літера «і»( «и
десятиричне» – не змішувати з українською літерою і!) замінюється на
«и», «ять» на «е». Діакритичні знаки не використовуються. Специфічні
символи, які в деяких мовах передають дифтонги, розбиваються на дві
літери.
Наприклад:
Ö = O; æ = ае; œ = oe; ß,β = ss
- відсутність певної кількості полів для варіантів назв (що особливо

суттєво для стародрукованих видань): 512 - назва обкладинки, 513 -
назва додаткового титульного аркуша, 516 - назва на корінці, 518 -
форма назви сучасною орфографією, 540 - додаткова назва надана
каталогізатором, 541 - перекладена назва надана каталогізатором
(UNIMARC, 5- - Блок співвіднесених назв). У АБІС «УФД/Ббіліотека»
лише 2 поля для варіантів назв: поле «Назва» - взагалі без будь-якої
позначки формату, та поле «Паралельна назва» (200d). тому назва в
АБІС «УФД/Бібліотека» приводиться як надано на титульному аркуші
документа, але в нормах сучасної графіки та орфографії . Тобто
фактично точка доступу формується через поле 518 (UNIMARC), що
дозволяє уніфікувати пошукові властивості записів. Тим більше, що
така традиція існувала в усіх попередніх правилах опису. Якщо назва
значно відрізняється по формі написання, вона подається в квадратних
дужках.

Наприклад:
Визири, или Очарованный лабиринт [Везири, или Очарованный лабиринт]

- поля – «Загальні зауваження» і «Бібліографія» що відповідає полям
формату UNIMARC «300 Загальна примітка»,  та «320 Примітка про
наявність бібліографії»

поля: 304 – 307 примітка до назви, 310 – примітка про палітурку, 312 примітка
про співвіднесені назви, 316 примітка щодо каталагізованого примірника, 317
примітка щодо походження, 318 щодо поводження з примірником – відсутні.
Примітки про авторство (за яким джерелом встановлено тощо). - Примітки про
особливості даного примірника. - Примітки про надписи на корінці.

- обмежена довжина полів (256 символів). Лише поле «Анотація» -
необмежене.

Примітки про ілюстраторів, наявність гравюр тощо. – Примітки про загальний
фізичний стан. – Примітки про зовнішнє оформлення: палітурку, обріз тощо. –
Примітка про екслібриси. – Примітки про маргіналіі. – Примітки про власників.



відсутність повторюваності полів (основний принцип форматів
представлення даних), що вимагає розробки певного синтаксису всередині
АБІС.

Наприклад:
Theophrastus

[Назва грецькою графікою, потім:] Theophrasti characteres ethici / Ut Isaac
Casaubonus e graeco in latinum sermonem vertit et Petr. Needham e mst. codd.
graecis Cantabrigiae recensuit. - Lipsiae (Leipzig): Litteris io. Georgii Schniebesii,
1726. - [12], 68 p. – На корінці: Theophrast. Charact:Ethici ex recentione P.
Needham

У виданні перед і після тексту знаходяться пусті, ненумеровані
сторінкі; на стор. перед тит. арк. напис чорними чорнилами:
Charissimo meo Antonio ?alladollis; овальна печатка з нерозбірливим текстом;
на звороті тит. арк. напис чорними чорнилами грецькою мовою;
на задньому форзаці напис чорним чорнилом:
per..? ad libros Stephani Fialkovsky

На титульному аркуші видання назва та автор подані грецькою мовою,
тобто графікою, яку відтворити в АБІС «УФД/Бібліотека» неможливо. Складно
встановити, чи є грецька назва повністю тотожньою (паралельною) латинській.
Тому у квадратних дужках дається примітка і надається латинський варіант,
який становиться пошуковим  (принаймні у такий спосіб описане це видання на
сайті Французької національної бібліотеки)

ЕК НБ ім.. Максимовича налічує 2642 записи, які створені операторами.
Але ці записи дуже низької якості, в них бракує значної кількості
бібліографічних даних, характерних для стародрукованих видань. Наприклад:
Опис операторів:

L’art militaire pour les troupes de ligne et nationales de la Republique
Francaise, conformment aux dernieres ordonances. – P., 1794. – 180с.

Уточнений опис (видання описане de visu):
L”art militaire pour les troupes de ligne et nationales de la Republique

Francaise : conformment aux dernieres ordonances ; Aveс les instructions
necessaires pour les Officiers de tout grade de l"Infanterie, Cavalerie, Artilerie et
pour le Tambour-Major. – 3me ed. ; corrig. et augment. de nouvel. manoeuvres de
Campagne. – A Paris (Paris): Chez Louis, 1794. – 180 p. – Рік видання вказаний за
республіканським літочисленням: "L’an second de la Republique Francaise".

На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси:
1)Bibliotheque du Prince E. Lwoff ;
2) Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека
Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная
Университету его дочерью, графинею Кассини в1898 г.



На стор. перед тит. арк. кругла печатка з текстом латиницею та
вензелем.

Як видно з прикладу, в запису операторів відсутні відомості щодо назви,
відомості про видання, рік видання поданий за загальним літочисленням, хоча
на примірнику він поданий за республіканським календарем. До речі за
правилами подання вихідних даних ми б мали подати рік видання у вигляді:
L’an II [de la Republique Francaise] (1794), але в такому разі за особливостями
АБІС не включається у вибірки і сортування.

Або:
Опис операторів:

Dupont Du Tertre
Histoire generale des conjurations, conspirations et revolutions celebres

tant anciennes que modernes. 1. – P, 1762. – XVI, 407с.

Уточнений опис:
Duport Du Tertre, Desormeaux

Histoire des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant
anciennes que modernes / Par m. Du Port du Tertre. Tome 1. - Nouvelle ed.

– A Paris (Paris): Chez Duchesne, 1769. – XVI, 407 p. – На корінці:
Histoire des Cojurations, 1

Дана книга є 1-м томом видання:Duport Du Tertre, Francois-Joachim ;
Desormeaux, Joseph-Louis Ripault  (Lyon).
Histoire [generale] des conjurations, conspirations, et revolutions celebres tant
anciennes que modernes ... A Paris : Chez Duchesne, 1760-1769
(10 vol.) ; 12°
Par m. Duport Du Tertre (T.1 a 8) ;  Par m. Desormeaux (T. 9 et 10).
На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси:
1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff
2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира.
Библиотек Ген.-Адъютанта
Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью,
графинею Кассини в 1898 г

Як видно з прикладу, в запису операторів відсутні відомості про видання,
крім того прізвище автора набрано з помилкою. Не врахований другий автор.
Після коригування запису додані відсутні дані, а також коротка бібліографічна
історія видання та відомості про екслібриси.

Тому, якщо оцифрування рідкісних видань просувалося дуже швидкими
темпами, то формування нових записів для них, або уточнення і розширення
зроблених операторами і пов’язування з ними електронних копій відбувається
дуже повільно. Спочатку було прийняте рішення не виставляти некоректні
записи операторів на сайт (тобто не прописувати в них URL електронної копії),



але зараз ми дійшли висновку, що краще поганий запис, ніж його відсутність,
яка завадить пошуку.

На сьогоднішній день сформовано 1354 бібліографічних записи на
стародруковані і рідкісні видання та їх електронні копії. У записах
прописується ряд позначок: належність до повнотекстових ресурсів ( рубрика
«Стародруки», URL (Uniform Resource Locator) тощо. Робота в цьому напрямку
проводиться систематично, але на жаль повільно, навіть зважаючи на
часовитратність процесу.

При описі широко використовуються можливості Інтернет для уточнення
тих чи інших бібліографічних даних, відомостей щодо імен авторів і інших
елементів опису. Декілька прикладів:
Bongars

[Lettres De Monsieur De Bongars Resident & Ambassadeur sous Le Roy Henry
IV. endiverses Negociations importantes] ?. Tome 2. Suite des lettres de monsieur de
Bongars ambassadeur sous le Roy Henry IV a monsieur camerarius. – [La Haye]?: [
Arnout Leers & Andrian Moetjens]?, 1681. – 470 p. – Примірник дефектний, тит.
арк. відсутній. Опис здійснено за додат. тит. арк. та Інтернет-пошуком. - На
корінці: Lettr. de Bongars. Tom. II.

Збірка з 184 листів, датованих липнем 1593 - жовтнем 1598, які є
джерелом з  історії Франції періоду громадянських (релігійних, гугенотських)
війн (1562-1598)

(Автор: Jacques Bongars, seigneur de Bauldry et de La Chesnaye (1554-
1612), французький історик, встановлений для цього видання за допомогою
інтернет-пошуку, а також відомості з титульного аркуша);

D'Estrees
[Les Memoires d"Estat ; contenans les shoses plus remarquables arriuees sous la

Regence de la Reyne Marie de Medecis, du Regne de Louys XIII] : [publiees par le
pere Le Moyne]. – [A Paris (Paris)]: [Chez Claude Barbin], 1666. – [22], 350, [2]. –
Книга дефектна, без тит. арк., опис. за Інтернет-пошуком

Оригінальне видання мемуарів про регентство Марії Медичі з 1610 до 1616
р., опубліковане отцем Ле Мойном (Le Moyne) - Франсуа-Аннібаль, маркіз де
Кевр (Coeuvres), герцог д”Естре (1573-1670), дипломат і маршал Франції

(Для цього видання за допомогою інтернет-пошуку встановлено автора
(Francois-Annibal, marquis de Coeuvres, duc d'Estrees), відомості з титульного
аркуша та уточнено ім’я видавця.)

Cagliostro
Confessions du comte de C.... avec l'histoire de ses voyages en Russie, Turquie,

Italie, et dans les pyramides d'Egypte : Avec la representation du marbre incruste
d'hieroglyphes, trouve dans la plus grande des pyramides. – Au Caire: S.ed., 1787. –
IV, 128: 1 tab. – Авт. у виданні не вказаний. - На корінці: Confession. du com.

На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси:
1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff
2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира.



Библиотек Ген.-Адъютанта
Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью,
графинею Кассини в 1898 г.
На авантитулі надпис чорним чорнилом: Cet livre appartient a ms Woeykoff

(Автор: Alessandro di Cagliostro (Giuseppe Balsamo) (1743-1795),
визначений за інтернет-пошуком)

Ми прагнемо якомога повніше представити відомості про стародрук,
фіксуючі не тільки бібліографічні дані про описуване видання, а історію
публікації, біографічні нотатки про авторів, їх повні імена та дати життя. Таким
чином складається не лише бібліографічна база даних, а в деякій мірі база
знань.

На кожну зі складових частин конволюта формуються аналітичні описи.
Наприклад:
Dieterich C.

Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum oratorum
interpretibus studiose conscriptae : in usum illustris paedagogii Giesseni illustratae
/ C. Dieterich; a Cunrado Dieterico, SS. Theolog. D. Ecclesiae Ulmensis Pastore &
Superintendente. – Ed. 3., corr. cum Indice. – Erphordiae (Erfurt): Ex. Johannes
Roehbock, 1619. – [8], 235, [10] p. – Видав. конволют.

Зміст конволюта:
1.Institutiones oratoriae sive de conscribendis orationibus : E veterum et recentiorum
oratorum praeceptis methodica introductio, in usum illustris paedagogii Giesseni
conscripta, variisq exemplis illustrata, a Cunrado Dieterico / C. Dieterich. - Ed. 6. -
Erphordiae (Erfurt) :Ex. Johannes Roehbock, 1619;
2.Conradi Horneii ... disputationes logicae XII. : Quibus universa doctrina logica
breviter explicatur / C. Horneius - Helmstedt : J.Luci, 1621;
3.Conradi Horneii ... disputationes ethicae X. Ad X. libb. Ethic. Nicomach. Aristotelis
: Cum disp. praeliminari de Philosophia in genere / C. Horneius. - Ed. 3 - Helmstedt
: J.Luci, 1621. - На тит.арк. рік видання помилковий: 1521.

На ост. стор. конволюта кругла печатка з текстом: ДЕЗ ; на стор. перед
тит. арк. напис: Ex Libris Theodori Sawicz.; на передньому форзаці 2 написи
однакового змісту: "школная реторика" почерками XVIII ст.

Складові частини конволюта:
Horneius C.

Conradi Horneii ... disputationes ethicae X. Ad X. libb. Ethic. Nicomach.
Aristotelis : Cum disp. praeliminari de Philosophia in genere / C. Horneius. – Ed. 3.,
cor.cum Indice // Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum
oratorum interpretibus studiose conscriptae. – Erphordiae (Erfurt)Ex. Johannes
Roehbock, 1619. – 192 p. – На тит.арк. рік видання помилковий: 1521
Horneius C.

Conradi Horneii ... disputationes logicae XII. : Quibus universa doctrina logica
breviter explicatur // Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum
oratorum interpretibus studiose conscriptae / a Cunrado Dieterico, SS. Theolog. D.
Ecclesiae Ulmensis Pastore & Superintendente. – Erphordiae (Erfurt)Ex. Johannes
Roehbock, 1619. – [2], 334 p.



Dieterich C.
Institutiones oratoriae sive de conscribendis orationibus : E veterum et

recentiorum oratorum praeceptis methodica introductio, in usum illustris paedagogii
Giesseni conscripta, variisq exemplis illustrata, a Cunrado Dieterico . – Ed. 6., corr.
cum Indice locupletissimo // Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac
recentiorum oratorum interpretibus studiose conscriptae / Dieterich Conrad. –
Erphordiae (Erfurt)Ex. Johannes Roehbock, 1619. – [6], 192, [6] p.

(Зверніть увагу, що на другій частині конволюту помилково надруковано
рік 1521).

Або:
Dionysius Halicarnasseus

Dionysii Halicarnassei Scripta quae extant Omnia, historica et rhetorica : Nunc
primum universa latine edita Illa quidem olim per Gelenium; sed ita modo interpolata
per Frideric. Sylburgium, ut pene nova versio dici queat: Haec veo a variis translata,
ut altero illo volumine videndum est. – Hanoviae (Hannover): Typis Wechelianis,
apud Haeredis, Ioannis Aubrii, 1615. – [30], 718, [171] p.

Dionysius Halicarnasseus
Dionysi Halicarnasei Rhetorica et Critica : Latine nunc primum a viris doctis

Graeco sermone conversa // Dionysii Halicarnassei Scripta quae extant Omnia,
historica et rhetorica. – Hanoviae (Hannover)Typis Wechelianis, apud Haeredis,
Ioannis Aubrii, 1615. – [16], 440, [36] p.
(Автор: Dionysius Halicarnasseus (Дионисий Галикарнасский) (60-е до н.э.-7
н.э.), грецький історик, ритор і критик).
Видавничий конволют

Окремий бібліографічний запис створюється на кожний з примірників
стародрукованого документа, навіть якщо бібліотека налічує декілька. Правила
та формати опису (ISBD(A) стосуються «ідеального» примірника, і якщо в
бібліотеці налічує лише «неідеальний», запис створюється для наявного
примірника як для «ідеального» (інтернет-пошук), а його вади і особливі риси
зауважуються у примітках. Якщо запис на «ідеальний» примірник не
знаходиться, примірник має бути описаний за наявними даними.

Примірники можуть відрізнятися за фізичним станом, власницькими
написами тощо. Наприклад:
A-164708
Ayala B.

Balthazaris Ayalae i.c. Exercitus regii apud belgas supremi iuridici, et apud
Mechlin. consiliarii, de iure et officiis bellicis ac disciplina militari Libri III : Accedit
Martini Laudensis Tract. de Bello, cum notis. - Lovanii (Louvain): Typis Ioannis
Uryenborch, 1648. - [14], 526, [2] p.

На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Vertinetad Bibliothecam Cobventum
Berestecensis Ordinis Discalceat Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captior.
A:1744; а також овальна печатко синього кольору з надписом:
Bibliotheca Seminarii Loceor-Zytomiriensis. Sigillum



A-163884
Ayala B.

Balthazaris Ayalae i.c. Exercitus regii apud belgas supremi iuridici, et apud
Mechlin. consiliarii, de iure et officiis bellicis ac disciplina militari Libri III : Accedit
Martini Laudensis Tract. de Bello, cum notis. - Lovanii (Louvain): Typis Ioannis
Uryenborch, 1648. – [14], 526, [2] p.

На зворотньому боці палітурки екслібрис:
Ex Libris Mich. Comitis Vandalini  Mniszech.
На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Joh: David May. 1710

(На кожному з примірників різні маргіналії та екслібриси).

При створенні запису обов’язково враховується наявність екслібрисів.
Поступово починають формуватися 2 колекції: бібліотека князя Львова (272
прим.) та бібліотека Дмитра Гавриловича Бібікова (293 прим.), яку його дочка
подарувала Університету Св. Володимира у 1898 році. Безумовно, за більш ніж
сторічний період багато з цих колекцій  було втрачено або розсіяно (наприклад,
бібліотека Бібікова налічувала біля 14 тис. томів), але спеціалістам буде цікаво
мати можливість передивлятись книги саме в  цьому аспекті.

Таким чином, ми намагаємося щоб електронна колекція рідкісних книг
була повно і коректно описана і представлена в ЕК, мала гнучкий пошуковий
апарат, зручний для користувачів, і давала змогу знайомитися і працювати з
унікальними пам’ятками книгодрукування з будь-якої точки світу, де є
інтернет.
Щодо Школи-практикуму, 18 грудня 2014 року Науковою бібліотекою ім.
М. Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка було проведено практичне заняття з опису рідкісних та
цінних видань в АБІС «УФД / Бібліотека». У заході взяли участь 20 фахівців
бібліотек ВНЗ. Учасникам практичного заняття було запропоновано розроблену
Технологічну інструкцію з опису стародрукованих документів і рідкісних
видань в АБІС «УФД / Бібліотека» (укладач – Н.В. Кириченко).

Такі зустрічі давно стали традиційними. В подальшому заплановано
проведення низки таких практичних занять на базі Наукової бібліотеки ім.
М. Максимовича.

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ З ОПИСУ СТАРОДРУКОВАНИХ І
РІДКІСНИХ ВИДАНЬ В АІБС “УФД/БІБЛІОТЕКА”

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Джерела інформації. Джерелом інформації для стародрукованих
видань є: титульна сторінка, колофон (заключні слова тексту, які
вміщують усі або декотрі відомості про текст), фронтиспис



(илюстрація  зліва від титула), привілей друкарю або видавнику,
цензурний дозвіл, шрифт, орнаментальні прикраси, типографські та
видавничі марки, илюстративний матеріал, власницьки записи.
Для перевірки відомостей використовуються різноманітні довідники,
покажчики, енциклопедії тощо. У сьогоденній практиці широко
використовується інтернет, записи різних національних бібліотек у
відкритих електронних каталогах.
Скорочення в області назви і відомостей про відповідальність, області
видання, області вихідних даних, Області назви серії не застосовують.
Специфічні скорочення, які застосовуються в БЗ на стародруковані
видання див.: Приложение к ч. 1-2 «Список особых случаев
сокращения слов» (РПК. – М., 2008. - 2-е изд. – с. 653-661).
Орфогрфія. Графіка. Запис на стародруковане виданяе формується у
нормах сучасної графіки та орфографії, що прийнята для мови, якою
опубліковано твір. Твердий знак на кінці слов і прізвищ не
воспроизводится. У російських прізвищах і словах літера «і»( «и
десятиричне» – не змішувати з українською літерою і!) замінюється на
«и», «ять» на «е». Діакритичні знаки не використовуються.
Специфічні символи, які в деяких мовах передають дифтонги,
розбиваються на дві літери.
Наприклад:
Ö = O; æ = ае; œ = oe; ß,β = ss
УВАГА!!! У НБ ім. М. МАКСИМОВИЧА прийнято рішення: у записах
до електронного каталогу замість апострофу використовувати лапки
(“)
Перше слово кожної області опису, альтернативноі або будь-якої назви
пишеться з великої літери.
У АБІС «УФД/Бібліотека» є тільки одне поле для назви і з нього
формується точка доступу, тому назва стародрукованого документа
записується за правилами і нормами сучасноі офографії (для
уніфікації і зручності пошуку)
Наприклад:
Hesiod

[Назва грецькою графікою, потім:] Hesiodi Ascraei quae extant /Ex
recensione Johannis Georgii Graevii...

Окремий бібліографічний запис створюється на кожний з примірників
стародрукованого документа, навіть якщо бібліотека налічує декілька.
Правила та формати опису (ISBD(A) стосуються «ідеального»
примірника, і якщо в бібліотеці налічує лише «неідеальний», запис
створюється для наявного примірника як для «ідеального» (інтернет-
пошук), а його вади і особливі риси зауважуються у примітках. Якщо
запис на «ідеальний» примірник не знаходиться, примірник має бути
описаний за наявними даними.



ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ

ВИД документа (кодовані дані): рідкісне видання

ШИФР документа: заповнити (надається відділом НОД)

ТИП ЛІТЕРАТУРИ (кодовані дані): наукова

АВТОР (текстові дані з документа): прізвище або ім’я автора в
інвертованій формі, без коми, якщо ініціали закриті, між ініціалами пробіл
не ставиться. З поля “Автор” формується заголовок  бібліографічного
запису а також створюються точки доступу для кожного з авторів,
прізвища яких занесені до цього поля. Ініціали першого автора
розкриваються у відповідному підполі (див. далі).

ВИД АВТОРА (кодовані дані) вибрати:
Персона

Якщо запис на документ складається на основну назву, автор за
умовчанням визначається як Персона.  У колонці ПОЛЕ з”являється
рядок ПЕРШИЙ АВТОР. Поле відкривається подвійним натисканням на
рядок у колонці ЗНАЧЕННЯ  і заповнюється:

ПЕРШИЙ АВТОР:  заповнюються підполя:
ТИТУЛИ ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ (цар, король, папа, єпископ,

митрополит, професор тощо)
ПОВНЕ ІМ’Я : відомості про справжнє ім’я або псевдонім

Drexelius Hieremia (Jeremias Drexel) ; Pastorius [de Hirtenberg] Ioachimus ;
Quinctus Horatius Flaccus ; Marie Jeanne Riccoboni (Laboras de Mezieres) ;
Ortigue Pierre d", sieur de Valmoriere.

ДАТИ ЖИТТЯ : у формі (1735-1802). Якщо точна дата невідома
(бл. 523-549), (65-8 до н.е.), (?-ок. 1595)
Усі відомості про автора перевіряються за інтернет-пошуком.

АВТОРСЬКИЙ ЗНАК: заповнити (надається відділом НОД)

НАЗВА ДОКУМЕНТА : як надано на титульному аркуші документа (але в
нормах сучасної графіки та орфографії!). Якщо назва передує імені автора
у родовому відмінку і виконує функцію непрямого доповнення із
значенням належності, то ім‘я автора розглядають як частину основної
назви і в відомостях про відповідальність не вказують, також якщо ім‘я
автора передує назві
Наприклад:
Cellarius Balthasar

Balthasaris Cellarii Politica



Wieland C.M.
C.M. Wielands Sammtliche Werke

Cicero Marcus Tullius
M. Tullii Ciceronis Orationum a freigio notis perpetuis illustratarum

Руссов С.В.
Волынские записки, сочиненные Степаном Руссовым в Житомире

Свиньин Павел
Воспоминания на флоте Павла Свиньина

Щербатов Михаил
История российская..., сочиненная князем Михаилом Щербатовым

ВІДОМОСТІ ЩОДО НАЗВИ: відкривається подвійним натисканням на
рядок у колонці ЗНАЧЕННЯ і заповнюються підполя:

ПАРАЛЕЛЬНА НАЗВА:  назва іншою мовою або графікою на
титульному аркуші, або на паралельному титульному аркуші-контртитулі.
Якщо документ має декілька паралельних назв, то знак  =  перед першою
паралельною назвою проставляється системою, наступні паралельні назви
відокремлюються так: назва, пробіл, = пробіл, наступна назва
Наприклад:
Рух  = Движение  = Mozgalom  = Movement.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЩОДО НАЗВИ: додаткова
інформація про документ, яка може бути розташована в будь-якому місці
документа. Додаткові відомості щодо назви наводяться у квадратних
дужках лише в тому випадку, якщо вони сформульовані каталогізатором
відповідно до змісту документа, але не присутні в самому документі
Додаткові відомості містять дані, що розкривають та пояснюють основну
назву; дані щодо тематики, літературного жанру, виду та читацького
призначення видання тощо. Окремі групи  даних розділяються
двокрапкою (:).
Наприклад:
Краткая Серблии, Рассии, Босны и Рамы Кралевств история [Краткая
Сербии, Рашки, Боснии и Рамы королевств история] : по плану Вилхелма
Гуфри [Guthrie] и Иоанна Грау [Gray], и иных учёных англезов,
устроенная из 55 тома общественной истории изъятая

ВІДОМОСТІ    ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: відомості про авторів
та/або редакторів, перекладачів, ілюстраторів, які мають інтелектуальну
відповідальність щодо документа у формі і послідовності, що надана на
документі, а також відомості про організації, установи та групи
організацій, установ, що брали участь у підготовці видання. У виданні
відомості про установи (організації) наводяться, зазвичай, у
надзаголовкових даних, а відомості щодо редакторів, перекладачів,
укладачів тощо наводяться у підзаголовкових даних. Послідовність
розташування Відомостей про відповідальність:

1. Первинна інтелектуальна відповідальність.
2. Вторинна інтелектуальна відповідальність (найменування



установи/установ, які брали участь у підготовці видання; редактори,
перекладачі, укладачі, ілюстратори тощо).
Кожна група даних відокремлюється від попередньої крапкою з комою (;)
та пробілами. Підпорядковані структурні одиниці організацій
розділяються комою (,) та пробілом.

НОМЕР ЧАСТИНИ: вказується будь-яке найменування
нумераціі частин (том, випуск, частина, число, розділ, секція тощо) у
скороченій відповідно ДСТУ формі.
Наприклад:
Т. 1, Вип. 4, Чис. № 3, Bd. 5

НАЗВА ЧАСТИНИ: найменування частини як надано на
документі. Якщо частина має власних автора/авторів, редакторів,
укладачів тощо, то відомості про відповідальність відносно окремої
частини наводяться безпосередньо після назви частини і відокремлюються
від неї знаком (/) та пробілами. Якщо частина має подальшу нумерацію, то
відомості про неї також наводяться безпосередньо після назви частини і
відокремлюються від неї крапкою та пробілом.

ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ:  відомості про перевидання,
передрук або про спеціальне призначення даного видання. Відомості про
видання завжди наводяться арабськими цифрами в тій послідовності, яку
вони мають на книзі. До цифри рекомендовано додавати відповідне
закінчення. Замість закінчення може бути поставлена крапка, якщо це
відповідає правилам граматики мови документа, або визначити
закінчення важко.
Наприклад:
2-е, 11-е, 2nd, 4. Aufl., стереотипне, репринтне, факсимільне тощо.

МІСЦЕ ВИДАННЯ: заноситься як надано на документі, без скорочень.
Якщо міст декілька, заносяться 2 перших через крапку з комою (;) та
пробіли. Сучасна назва місця видання подається в круглих дужках.
Наприклад:
Lipsiae (Leipzig), A Paris (Paris), Antverpiae (Antwerpen), Lugduni (Lyon),
Noribergae (Nurnberg), Dantisci (Gdansk), In Vinegia (Венеція)

ВИДАВНИЦТВО: назва типографії / прізвище власника у формі та
послідовності наданій на документі

РІК ВИДАННЯ:  передають арабськими цифрами. Слова і фрази, які
супроводжують дату видання «в лето от создания мира», «anno Christi» і
т.п. опускають.
Наприклад:
,1642 (у документі: В лето от воплощения господня АХМВ
,1538 (у документі: anno MDXXXVIII)
Якщо рік видання на титульному аркуші та обкладинці не співпадають,
то відомості про рік видання, наданий на обкладинці,  записуються до поля



“Примітки”, підполе “Загальні зауваження” у формі: На обкл. рік видання
.......

ОБСЯГ: Відомості про фізичну характеристику наводять мовою
бібліографуючої установи, або мовою документа. В запису наводять
повний обсяг документа, тобто враховують усі нумеровані і ненумеровані
сторінки (листи, аркуші, стовпчики). Якщо у видання декілька рядів
пагінацій, наводять усі.
Наприклад:
X, 80, LXVI f.,
48 c., 64 стб.
[4] л., 327, [1] с., [4] л.
[10], 334, [6] p.
113, [14], [72] f.

ББК / УДК : надається відділ наукової обробки документів

МОВА: (кодована інформація): для паралельних словників -
багатоскладна, для документів, у яких є частини різними мовами - змішана

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, заповнюються наступні підполя:
ІЛЮСТРАЦІЇ: малюнки, гравюри, фотографії, карти тощо – у

скороченій формі
БІБЛІОГРАФІЯ: обов’язково заноситься найменування переліку

літератури у скороченій формі.
Наприклад:

Бібліогр.: с. 182-194, Літ.: 4 назви, Список літ.: с. 50. Але припустимо
використовувати стандартне формулювання “Бібліогр.:”

СУПРОВОДЖУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (відокремлені додатки): якщо
супроводжувальні матеріали оформлені окремою фізичною одиницею, то
відомості про кількість таких одиниць та їх вид заносяться до цього
підполя.
Наприклад:

1 брош., 2 буклети, 3 карти. Відомості про власну назву додатку
заносять до поля “Примітки”, підполе “Загальні зауваження”. Якщо є
потреба, на додаток можна скласти окремий бібліографічний запис як на
наступний документ виду “Складова частина”, але  без інвентарного
номера.  Для облікових потреб на подібну окрему фізичну одиницю
друкується штрихкод, що належить  основному документу.

СЕРІЯ : заповнюються наступні підполя:
НАЗВА СЕРІЇ: заповнюється без скорочень
ВІДОМОСТІ ЩОДО НАЗВИ СЕРІЇ
ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО СЕРІЇ



ПРИМІТКИ заповнюються наступні підполя:
ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ: будь-яка додаткова інформація  про

документ у вигляді вільного тексту, зазвичай мовою документа, але
припустимо надавати примітки українською мовою.
Якщо додаток має власну назву, відомості про неї записуються саме до
цього підполя. Якщо є необхідність, додаток можна зареєструвати як
складову частину документа у формі “Наступні…”
Примітки про авторство (за яким джерелом встановлено тощо). - Примітки
про особливості даного примірника: дефектність. - Примітки про надписи
на корінці.

АНОТАЦІЯ: будь-яка додаткова інформація  про документ у вигляді
вільного тексту, зазвичай мовою каталогізації, тобто українською, або
російською, якщо документ російський.
Будь яка інформація про видання, авторів, перекладачів Примітки про
ілюстраторів, наявність гравюр тощо. – Примітки про загальний фізичний
стан. – Примітки про зовнішнє оформлення: палітурку, обріз. тощо. –
Примітка про екслібриси. – Примітки про маргіналіі. – Примітки про
власників.
тощо.

_________________________________

Використана література:

1. Правила составления библиографического описания старопечатных
зданий / Российская государственная библиотека. – 2-е изд. – Москва :
Пашков дом, 2003.
2. Российские правила каталогизации / РБА ; Межрег. комитет по
каталогизации ; РГБ. – 2-е изд. – Москва : Пашков дом, 2008. – Раздел 7.
Старопечатные издания, с. 310-352.
3. UNIMARC Guidelines no. 3. Guidelines for Using UNIMARC for Older
Monographic Publications (ANTIQUARIAN) / International Federation of
Library Associations and Institutions, www.ifla.org


