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АНОТАЦІЯ
Даний дипломний проект присвячений створенню автоматизованої
бібліотечної системи для загальноосвітніх шкіл, а саме одному з двох її
складових модулів – модулю каталогізації фонду.
В роботі розглянуто існуючі аналоги розроблюваній системі, проведено
порівняльний аналіз їх переваг та недоліків. Також надано детальну
характеристику функціональним можливостям окремих модулів класичних
автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, що стосуються роботи
з бібліотечними фондами.
Розроблений модуль являє собою локальний веб-додаток, створений за
сучасними технологіями. Програма дозволяє виконувати реєстрацію книги в
електронному каталозі та її списання; проводити інвентаризацію книг;
генерувати та виводити на друк штрих-код; виконувати пошук з подальшим
сортуванням; переглядати статистичні дані. База даних продукту розрахована
на підтримку до 50 тисяч записів про книги.
У даному дипломного проекті розроблено архітектуру веб-додатку,
реалізовано функціональність модулю каталогізації фонду та налагоджено
взаємодію з сервером.

ABSTRACT
This diploma project is dedicated to the creation of an automated library
system for general education schools, namely one of its two component modules –
the cataloging module.
In work the existing analogs to developed system are considered, the
comparative analysis of their advantages and lacks is lead. Also, a detailed
description of the functional capabilities of individual modules of classical
automated library information systems relating to working with library funds is
provided.
The developed module is a local web application created using modern
technologies. The program allows you to register a book in the electronic catalog
and its write-off; carry out an inventory of books; generate and print a barcode;
perform a search with subsequent sorting; view statistical data. The product
database is designed to support up to 50,000 books.
In this diploma project, the architecture of the web application has been
developed, the functionality of the cataloging module has been implemented, and
interaction with the server has been established.
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