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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 обігу книг.
В ході розробки був проведений аналіз методів побудови модулів
існуючих автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, що пов’язані
з обігом книг. Також поглиблено розглянуті їх функціональні можливості та
проведено порівняльний аналіз переваг і недоліків. На основі результатів
прийняті рішення щодо реалізації відповідної функціональності.
Розроблений модуль являє собою локальний веб-додаток. Він дозволяє
автоматизувати процеси реєстрації, щорічної перереєстрації та вибуття
читача; оформлювати видачу та прийняття книг із електронного каталогу;
виконувати пошук та перегляд даних читачів; формувати та переглядати
статистику; видавати читачам книги з зовнішнього каталогу. База даних
підтримує до 2000 записів про читачів.
Надання розробленої програми бібліотекам загальноосвітніх шкіл
дозволить підвищити продуктивність роботи бібліотекарів за рахунок
автоматизації процесів заповнення форм та прийому-видачі книг.

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 module for the circulation of books.
During the development, an analysis was made of methods for building
modules of existing automated library information systems related to the
circulation of books. Also in-depth consideration of their functionality and a
comparative analysis of the advantages and disadvantages. Based on the results,
decisions have been taken to implement the corresponding functionality.
The developed module is a local web application. It allows to automate the
processes of registration, annual re-registration and retirement of the reader; to
issue and accept books from the electronic catalog; to search and view data from
readers; generate and view statistics; to give readers books from an external
catalog. The database supports up to 2000 entries about readers.
Providing the developed program to libraries of general education schools
will increase the productivity of librarians by automating the processes of filling
out forms and accepting and issuing books.
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