З ініціативи ДНТБ України за участю ТК 144 «Інформація і
документація» 29 лютого 2020 року був проведений тематичний
круглий стіл з питань доцільності та можливості розробки нових
нормативних документів для регламентації процесів бібліотечної
каталогізації.
До роботи заходу долучилися лідери бібліотечних мереж та УБА,
а також секретаріат і члени Технічного комітету стандартизації ТК 144
«Інформація і документація». Робочу аудиторію круглого столу склали
32 представники провідних бібліотек та каталогізуючих установ міста
Києва, зокрема ДНТБ України, Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, Державної
науково-педагогічної

бібліотеки України

ім. В.О. Сухомлинського,

Національної бібліотеки України для дітей, Книжкової палати України
та ін.
За підсумками обговорення були прийняті рішення за низкою
порушених у межах заходу питань:
1. Про розроблення ДСТУ із засадами правил каталогізації на
основі RDA.
Беручи до уваги той факт, що в Україні велика кількість бібліотек
досі

лишаються не

автоматизованими

(не

мають

електронних

каталогів і не представлені у веб-середовищі), учасники заходу
обговорили доцільність

розроблення ДСТУ, яке б, з одного боку,

регламентувало процеси каталогізації для таких бібліотек, а, з іншого,
передбачало можливість використання RDA для бібліотек, які надають
онлайновий доступ до своїх електронних каталогів.
Рішення учасників круглого столу: такої необхідності немає.
2. Про розроблення ДСТУ щодо каталогізації.
Обговорювалася доцільність:
1) розроблення нових україномовних ДСТУ на заміну чинних:

ДСТУ

ГОСТ 7.1:2006.

бібліотечної

та

Бібліографічний

Система

видавничої
опис.

Загальні

стандартів

справи.

з

інформації,

Бібліографічний

вимоги

та

правила

запис.

складання

(ГОСТ 7.1—2003, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.1—84, ГОСТ 7.16—
79, ГОСТ 7.18—79, ГОСТ 7.34—81, ГОСТ 7.40—82; чинний від 2007—
07—01;
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, ІDТ). —
Вперше; чинний від 2008—04—01;
2) розроблення нового ДСТУ, який враховуватиме положення
обох зазначених вище стандартів.
Рішення учасників круглого столу: такої необхідності немає.
3. Про підготовку листа-звернення до урядових структур, яким
підпорядковуються національні бібліотеки України, з проханням
надіслати запит до відповідних підпорядкованих їм організацій про
можливість узяти на себе обов’язки та функції органу каталогізації
загальнодержавного значення.
Рішення учасників круглого столу: ініціатива підтримана й може
бути реалізована учасниками круглого столу.
4. Про надання переліку чинних стандартів ДСТУ, пов’язаних з
бібліотечною справою.
Учасники круглого столу звернулися із запитом до ТК 144 про
надання переліку чинних стандартів ДСТУ, пов’язаних з бібліотечною
справою, у тому числі тих, що були розроблені ТК 144.
Рішення організаторів круглого столу: перелік стандартів ДСТУ,
пов’язаних

з

бібліотечною

справою,

буде

зроблений

відділом

стандартизації ДНТБ України й викладений на сайті ДНТБ на вебсторінці ТК 144.

5. Про необхідність упровадження національного стандарту
«Взаємнооднозначна

система

латинізованого

представлення

українськомовної текстової інформації».
Рішення учасників круглого столу: підтримати необхідність
упровадження.
6. Про надання переліку стандартів,

які плануються для

розробки у 2020 році.
Учасники круглого столу звернулися із запитом до ТК 144 про
надання переліку стандартів, передбачених планами ТК 144 щодо
розробки НД у 2020 році.
Пояснення секретаріату ТК 144: пропозиції ТК 144 до програми
стандартизації на 2020 рік розроблено у встановленому порядку,
подано до Національного органу стандартизації (НОС). Програма
стандартизації на 2020 рік буде доступною на сайті НОС, відповідні
повідомлення й посилання будуть розміщені на веб-сторінці ТК 144.
Питання, порушені в межах пунктів 4 та 6, будуть висвітлені в
доповідях на семінарі ДНТБ України з питань стандартизації 21 лютого
2020 року. Інформація про захід буде представлена на сайті ДНТБ
України та веб-сторінці ТК 144.

