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"Бібліотечна колекція НБ НаУКМА" – частина бібліотечного фонду, яка складається із зібрань 
організацій, установ, особових колекцій діячів науки, культури, освіти України та зарубіжних 
країн і має самостійний довідково-бібліографічний пошуковий апарат.

1. Загальні відомості про  колекцію бібліотечного фонду

1.1. Повна і скорочена назва колекції

1.2. Історична довідка (біографічні відомості про засновника або дарувальника 
та про колекцію у цілому)

21 березня 17



1.3. Шляхи надходження до бібліотеки, наявність супровідних документів 
(заповіт, договір тощо)

1.4. Місце розташування колекції

1.5. Площа розміщення колекції (метрополиці)

1.6. Рік заснування колекції в НБ НаУКМА

1.7. Хронологічні межі колекції

1.8. Обсяг фонду колекції (назв, примірників)

1.8.1. Обсяг фонду для колекції, що поповнюється: 
• Під час надходження до фондоутримувача (назв, примірників)

1.8.1. Обсяг фонду для колекції, що поповнюється: 
• Кількість примірників, які планується долучити за календарний рік
(примірників)

1.8.1. Обсяг фонду для колекції, що поповнюється: 
• Сучасний стан фонду колекції (назв, примірників)

1.9. Кількість рідкісних та цінних видань у фонді колекції (назв, примірників)

1.10. Стан опрацювання колекції 

в процесі опрацювання
завершена
інше



1.11. Документи обліку фонду колекції - інвентарна та сумарна книги.

2. Структура фонду колекції та його склад

2.1. Система розстановки бібліотечних документів 

за УДК
Дьюї
інше

2.2. Тематичний склад колекції 

0 Наука та знання в цілому Назв %

1 Філософія. Психологія Назв %

2 Релігія. Теологія (богослов'я) Назв %

3 Суспільні науки. Політика. Економіка. Право Назв %

5 Математика. Природничі науки Назв %

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське 
господарство

Назв %

7 Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт Назв %

8 Мова. Мовознавство. Художня література. 
Літературознавство

Назв %

9 Географія. Біографії. Історія Назв %

2.3. Склад фонду колекції за видами документів

Книжкові видання Назв Примірників

Періодичні видання Назв Примірників

Ізовидання Назв Примірників



Картографічні видання Назв Примірників

Нотні видання Назв Примірників

Електронні видання Назв Примірників

Аудіовізуальні документи Назв Примірників

Настільні ігри Назв Примірників

Манускрипти Назв Примірників

Обладнання Назв Примірників

Репродукції Назв Примірників

Архівні справи

2.4. Види документів фонду колекції за цільовим призначенням

Наукові видання Примірників %

Літературно-художні видання

Навчальні видання

Довідкові видання 

Релігійні видання

Нормативні документи



Образотворчі видання Примірників %

Інші

2.5. Мова документів

мова Примірників %

інші Примірників %



3. Додаткові відомості про фонд колекції

3.1. Кількість документів, що потребують реставрації (назв, примірників)

3.2. Відображення документів фонду колекції в електронному каталозі НБ 
НаУКМА 

повне
часткове
інше

3.2.1. В електроному каталозі колекція представлена позначкою

3.2.2. Пошук в електроному каталозі здійснюється у полі «Колекція» за

3.3. Періодичність документальної перевірки фонду колекції (згідно Положення 
про фонд колекцій)

3.4. Інформація щодо використання документів з фонду колекції; експонування на 
виставках, переглядах; наявності штампів, екслібрисів, маргіналій, автографів 
тощо, прописується в Додатках.

Паспорт склали:



ДОДАТОК 1

1. Виставка-презентація Євро-колекції відбулася 1 лютого 2008 року. Еспонувалось
близька 100 колекційних видань.

Експонування матеріалів особової колекції на виставках, переглядах і т.п.
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