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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА 

НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ 

У кожної людини є свій життєвий шлях. Бібліотечна книга теж має свій 

життєвий шлях, який починається з відділу комплектування. 

Відділ комплектування й наукової обробки документів здійснює 

поповнення фондів бібліотеки документами на паперових і нетрадиційних 

носіях інформації з усіх галузей знань  українською, російською та 

іноземними мовами. 

Книга отримує інвентарний номер, печатку, потім штрих-кодується 

(для автоматизованої видачі читачам), індексується, вводиться до 

електронного каталогу та на роздрукованих картках до традиційних 

карткових каталогів і вже потім передається до відділу книгосховища. 

Особлива увага приділяється комплектуванню юридичною 

літературою, яка включає монографії й навчальні видання, методичну 

літературу, дисертації, автореферати дисертацій. Основними 

постачальниками літератури є вітчизняні видавництва й книготорговельні 

організації України: «Парламентське видавництво», «Юрінком Інтер», «Ін 

Юре»,  «Юридична думка»,  «Наукова думка», «Кондор», «Правова єдність» 

(м. Київ), «Новий світ – 2000» (м. Львів), «Університетська книга» (м. Суми), 

«Право» (м. Харків), «Фенікс», «Укрпошта» (м. Одеса) та ін.. 

Взагалі за 20 років існування як бібліотеки Університету ми 

співпрацювали з понад 20-ма видавництвами України. 

Розширюється книгообмін з бібліотеками вузів України й зарубіжжя. 

Список видань авторів НУ «ОЮА» для книгообміну наведений на Веб-

сторінці бібліотеки.  

Книжкове зібрання бібліотеки НУ «ОЮА» постійно поповнюється 



дарунками читачів та меценатів – цінителів книг, як наших співгромадян, так 

і зарубіжних друзів Університету.  

Слід відмітити найбільш цінні дарунки отримані від родин адвоката 

Дябло В.,  юриста Колмакова В.,  викладачів Пастіки І., Долгополової Л. та 

ін. 

Процеси комплектування й обробки в бібліотеці повністю 

автоматизовані. Завдяки АІБС Unilib  було створено електронний каталог 

бібліотеки.  

Крім електронного каталогу, відділ веде карткові каталоги, а саме: 

генеральний алфавітний каталог книг, систематичний і алфавітний каталоги 

книг, каталог дисертацій, авторефератів дисертацій, каталог періодичних 

видань, та картотеку  персоналій. Ці каталоги розкривають склад і зміст 

фондів наукової бібліотеки, що дозволяє читачам оперативно знаходити 

необхідну інформацію. 

Для систематизації документів використовується Універсальна 

десяткова класифікація. Завдяки їй книги мають свою адресу і місце на 

полиці. Здійснюється індексація статей першого в Україні "Юридичного 

реферативного журналу" і біобібліографічних покажчиків. 

За 20-ть років існування НБ НУ «ОЮА» всього  надійшло 876 796  

документів. 

Із них книг – 657 699 прим., періодичних видань – 112 651 прим., 

неопублікованих матеріалів (авторефератів дисертацій, дисертацій) – 11 914 

прим., на електронних носіях – 1 271 прим. Документи оброблені 48 – ми 

мовами світу 

 


	тези Богун

