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Високий рівень інформаційного шуму та нерелевантні результати – 

основні проблеми користувача при пошуку документа в електронному каталозі 

бібліотеки з великим фондом. При пошуку документів конкретного автора 

користувач може стикнутись з проблемою знаходження матеріалів 

однофамільців, відображення документів тільки на мові запиту, що породжує 

необхідність здійснення кількох запитів різними мовами та різними варіантами. 

Всі ці аспекти робить пошук більш складним для користувача. Рішенням для 

великої бібліотеки є створення ефективної, наповненої бази даних (БД) 

персоналій на основі автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем 

(АБІС).  

Великі бібліотеки України вже мають досвід створення БД персоналій. 

Зокрема, це: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (НБУВ), 

Національна історична бібліотека України (НІБУ), Національна наукова 

медична бібліотека України, Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника 

[5], Державна наукова педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського 

[2, 3, 4], Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка [6] 

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» та інші.  

Метою даної роботи є дослідити інформаційні ресурси, створені на основі 

БД персоналій в АБІС «ІРБІС» НБУВ та НІБУ на основі практичного 

використання ресурсів для визначення основних можливостей пошуку у 

системах.  



АБІС «ІРБІС» при встановлені вже містить набір стандартних полів, що 

можна використати для створення БД персоналій у своїй бібліотеці : БД 

«Авторитетний файл – Індивідуальний автор» («АФ-ІА») та «Авторитетний 

файл – Колективний автор» («АФ-КА»).  Ці дві БД мають схожий набір полів : 

різні варіанти імен (для «АФ-КА) - назв), іноземні варіанти імен (назв), 

біографічна довідка (історія) ; для БД «АФ-ІА» це також поля для 

ідентифікаційних індексів та кодів у світових БД науковців, а також пов’язані з 

ним особи; для БД «АФ-КА» – вид колективу.  У нашому дослідженні ми 

аналізуємо системи, що створені на основі саме БД «Авторитетний файл – 

Індивідуальний автор».  

У рамках комплексного проекту «Наука України: доступ до знань» НБУВ 

розробила систематизований реєстр науковців України призначений для 

проведення пошуку наукових видань і публікацій українських вчених, 

пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами. [1].  Для 

пошуку у інформаційному ресурсі «Науковці України» користувач може 

використовувати чотири поля: «Особа» (єдине поле, яке користувач має 

заповнити вручну), «Науковий ступінь», «Галузь знань», «Спеціальність». У 

разі точного запиту у першому полі користувач отримає перелік з 

однофамільцями, у разі здійснення пошуку за іншими полями – список 

науковців, систематизований відповідно до запиту. Результат пошуку 

представлений у вигляді нумерованого списку. Імена науковців активні, деякі 

записи можуть мати фотографію дослідника; після імені у дужках представлена 

область знань. Пошук також можна проводити за місяцем створення 

авторитетного файлу або висвітлити всі авторитетні файли, приєднані в 

конкретний рік. 

Інформація на сторінці структурована по блоках: зверху – основна 

інформація про науковця, далі – автоматично сформований список праць. Тут 

також є можливість переглянути родичів науковця (якщо вони теж займаються 

наукою та є у БД), співавторів та персональні веб-ресурси.  Перелік документів 



формується автоматично на основі документів, введених в інші БД АБІС, при 

цьому каталогізатор використовує відмінний від класичного алгоритм 

уведення. Список є нумерований, але нумерація є відділеною на кожен тип 

документів (списки формуються на основі однієї БД, де система знаходить 

документи автора).  Перелік співавторів також формується автоматично 

системою, яка додає співавтора у разі наявності персонального файлу в БД.  

Кожному науковцю надається власний ідентифікаційний код (ID). Станом на 

01.05.2018 року БД містила майже 135 тис. записів. НБУВ заохочує науковців 

розміщувати про себе інформацію у системі шляхом заповнення спеціальної 

анкети.  

НІБУ створила БД «Історики України», пошук у якій можна проводити за 

одним полем «Автор» (користувач вручну вводить ім’я). Також користувач 

може скористатись словником персоналій, який являє собою алфавітним 

переліком усіх авторитетних файлів, уведених у систему. Результатом пошуку 

стають нумеровані списки, де представлені повні авторитетні записи (тобто 

представлена вся інформація про дослідника, уведена в систему).  

Обидві бібліотеки зазначають, що ресурси працюють у тестовому режимі. 

На даному етапі розвитку великі бібліотеки України мають досвід 

вивчення, створення, наповнення БД «Авторитетний файл – Індивідуальний 

автор». Проте часто БД залишається закритою для користувачів з огляду на 

етап її розробки. Дослідження ресурсів, що вже функціонують та обслуговують 

запити користувачів дають можливість аналізу та подальшого дослідження та 

розроблення даного питання бібліотеками.  
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