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Бібліографічний опис рідкісних видань:  
нормативна і методична література 

 

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації. бібліотечної та 
видавничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003. 
IDT). – Див. ГОСТ 7.87-2003 "Книжные памятники. Общие сведения". – 
Режим доступу: http://kn-pam.pskovlib.ru/docs/gost787_2003.php 

Андреева, И. М. Работа с книжными памятниками в библиотеке / 
И. М. Андреева // Библиотечные фонды: формирование, управление, 
сохранность : информ.-метод. материалы : [в 2 ч.] / ГУК «Псковская 
областная универсальная научная библиотека» ; [сост., отв. за вып. 
Н. М. Николаева ; ред. Л. И. Удалова ; компьютер. верстка А. М. Семеновой]. 
– Псков, 2008. – Ч. 2. – С. 10–29. – Режим доступа: http://kn-
am.pskovlib.ru/docs/metodmaterial.php. 

Заболотна, Н. Науковий каталог почаївських кириличних стародруків: 
проблеми створення електронної бази / Н. Заболотна // Бібл. вісн. – 2008. – 
№ 4. – С. 3–7. 

Иванова, О.А. База даних рукописних и кириллических книг «Кодекс» 
в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени 
В. И. Вернадского / О. А. Иванова // Библиотеки национальных Академий 
наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и 
теорет. сб. / МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; 
[редкол. : А. С. Онишенко, (пред.) и др.]. – К., 2007. – Вып. 5. – С. 205–216. 

Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных 
памятников Востока : 1 Междунар. науч.-практ. конф., 17–19 апр. 2007 г. : 
[материалы конф.] – М. : Рудомино, 2007. – 308 с. 

Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних 
бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного 
надбання : затв. Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 
20 листоп. 2001 р., № 708 ; зареєстрована в Міністерстві юстиції України 
12 груд. 2001 р., № 227/6218 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 51. – С. 512 – 
Ст. 2318. – Те саме, у електронному вигляді: Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01. 
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Качалина, В. В. Специальная коллекция и ее основные характеристики 
/ В. В. Качалина // Библиография. – 2003. – № 2. – С. 55–65. 

Книговедческое аннотирование и систематизация книжных 
памятников : метод. рек. / Рос. гос. б-ка; Сост.: Л.И.Бердников, С.С.Ишкова, 
И.М.Полонская, И.Ю.Фоменко, Е.И.Яцунок. – М., 1997. – 82 с. – (Работа с 
редкими и ценными изданиями– книжными памятниками). – М., 1997. – 82 с. 
– То же, в электрон. виде: Режим доступа: http://www.kpro.dspl.ru/docs.aspx. – 
В разделе «Нормативные и методические документы» дается ссылка на 
полный текст этого документа. Приведены и другие документы, касающиеся 
книжних памятников. 

Ковальчук, Г. Експертиза книжкових пам'яток у бібліотеках: 
Українознавчий аспект / Г. Ковальчук // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. – 2012. – № 21. – С. 403–416. – Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uks/2012_21/30Kovalchuk.pdf. 

Ковальчук, Г. І. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в 
бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с. – Бібліогр.: 
с. 444–540. – У бібліографії наводиться: законодавчі документи, нормативні 
документи, методичні розробки, посібники, інструкції, словники, довідники 
та енциклопедії, каталоги та бібліографічні покажчики, альбоми ілюстрацій з 
історії книги, статті та монографії. 

Ковальчук Г. І. Рукописні книги та стародруки : навч. посіб. / 
Г. І. Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 100 с. : 
іл. – Те саме, у електрон. вигляді: Режим доступу: http://irbis-
nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000037.pdf . 

Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги : материалы 
обучающих семинаров, прошедших в Рос. нац. б-ке в рамках проекта 
Консорциума европейских научных библиотек (CERL) в 2006–2008 гг. / Рос. 
нац. б-ка. – СПб., 2009. – 168 с. 

Методика віднесення документів Національного архівного фонду до 
унікальності: (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держ. комітету 
архівів): затв. Наказом Держ. комітету архівів від 25.11.2008 р., № 237. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0202-08. 

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток 
України. Кириличні рукописні книги та стародруки / уклад. Н. П. Бондар [та 
ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; передм. : 
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Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук. – К., 2007. – Ч. 2. – С. 99–134. – Режим 
доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00000025.pdf. 

Методичні рекомендації з питань організації роботи з колекціями, 
особовими бібліотеками та книжковими зібраннями у бібліотеках науково-
дослідних установ НАН України // Організація роботи бібліотеки НДУ НАН 
України : зб. док. / уклад. Н. І. Смаглова,  Г. І. Солоіденко ; відп. ред. 
А. А. Свобода. – К. : НБУВ, 2000. – Вип. 3. – С. 54–64. 

Основні правила роботи державних архівів України: схвалено колегією 
Держкомархіву України від 3.02.2004, протокол № 2 / Держ. комітет архівів 
України, Укр. наук.-дослід. ін.-т архівної справи та документознавства. – К., 
2004. – 334 с. – Режим доступу: 
http://www.archives.gov.ua/NB/Regulations_2004.php. 

Правила составления библиографического описания старопечатных 
изданий / Межвед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина ; 
сост. Н. М. Полонская, Н. П. Черкашина. – М., 1989. – 302 с. : ил. 

Правила составления библиографического описания старопечатных 
изданий / Рос. гос. б-ка ; сост. И. М. Полонская, Н. П. Черкашина. – 2-е изд., 
перераб. и доп. / науч. ред. Н.П. Черкашина. – М.  Пашков дом, 2003. – 400 с. : 
ил. – Режим доступу: http://nlib.sakha.ru/memory/doc/Cher_Verst.pdf. 

Створення баз даних документів, визначених для включення до 
Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою 
системи автоматизації бібліотек ІРБІС : (Рекомендації) / М-во культури 
і мистецтв України ; Нац. парламент. б-ка України. – К., 2002. – 19 с. 

Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в 
НБУВ // Бібл. вісн. – 2008 . – № 3 . – С. 3–10. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/2008-3/01.pdf. 


