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http://lib.nure.ua/nov/eluprav









Зареєструватися на сайті можна або через соціальні мережі 
(Google, Facebook), або безпосередньо через сайт бібліотеки

Якщо Ви зареєстровані на сайті, то можете скористатися 
можливістю приєднати свій читацький квиток. 
Користувачі сайту, з зареєстрованим читацьким квитком, 
мають можливість:
•онлайн замовлення літератури, 
•керування замовленнями,
•перегляду свого читацького формуляру, з історією замовлень та 
видач,
•отримання документів в електронному вигляді. 



Єдина картка користувача бібліотек Харкова



Єдина картка користувача бібліотек Харкова



Початок створення – 1992 рік

Програмне забезпечення:
з 1992 по 2004 – АІБС МАРК

з 2004р – АІБС «УФД/ Бібліотека»

Кількість записів на 01.09.2018р. -

198221
Щорічне поповнення ~

10 000 записів

Адреса електронного каталогу : 
http://lib.nure.ua/el-katalog



Статистичні дані з ресурсу Google Analytics
за 2017 рік

Географія користувачів ЕК НБ ХНУРЕ



Пристрої, за допомогою 
яких здійснювався доступ 
до ЕК НБ ХНУРЕ  

Операційні системи, за 
допомогою яких 
користувачі зверталися 
до ЕК НБ ХНУРЕ  

Інтернет – браузери, за 
допомогою яких 
користувачі зверталися 
до ЕК НБ ХНУРЕ



На обох пошукових сторінках є можливість здійснити пошук в ЕК за 
багатьма полями бібліографічного опису та здійснити тематичний пошук 
документів. Отримавши результати пошуку користувач має можливість 

ознайомитися з бібліографічним описом документів, кількістю їх 
примірників, наявністю примірників на даний час у фонді, містом їх 

збереження, наявністю електронної копії.
Сторінки відрізняються деякими функціональними можливостями .

В НБ ХНУРЕ існують дві альтернативні пошукові сторінки Електронного 
каталогу. Одна з них це самостійний сайт (http://catalogue.nure.ua/), 
друга – інтегрована сторінка сайту НБ ХНУРЕ (http://lib.nure.ua/catalog).

Пошук здійснюється по єдиній базі даних електронного каталогу, що 
відображає документи фонду бібліотеки .





Пошукові можливості 
електронного каталогу



Пошукові можливості 
електронного каталогу



Результат пошуку











Результат пошуку
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Тематичний пошук



Доступ до повнотекстових матеріалів електронної 
бібліотеки організовано через пошукові сторінки 
Електронного каталогу АІБС «УФД/Бібліотека».

Користувач, котрий має акаунт в домені nure.ua чи 
реєстрацію на сайті бібліотеки з приєднаним читацьким 

квитком, отримує доступ до цифрової колекції.

Загальна кількість повнотекстових е-документів в 
електронній бібліотеці ХНУРЕ більше 18 000



До Комплексів навчально-
методичного забепечення (КНМЗ)
увійшли надані представниками кафедр в 
електронному вигляді робочі програми, 
конспекти лекцій, методичні вказівки до 
лабораторних, практичних, самостійних 
робіт, контрольні завдання, екзаменаційні 
білети до різних дисциплін, що вивчаються 
в ХНУРЕ .

http://catalogue.nure.ua/knmz/



Можливість пошуку



Щоб мати можливість завантажувати документи авторизуйтесь на сайті



ElAr KhNURE (Electronic Archive of 
Kharkov National University of 
Radioelectronics) є одним з 
ресурсів репозитарної форми 
зберігання наукових та 
навчально-методичних матеріалів 
співробітників ХНУРЕ .

http://openarchive.nure.ua/



http://www.elibukr.org/uk/resursi/elektronni-arhivi-ukrayini.html

Електронні архіви України





https://issuu.com/_electronika/docs/dovidnik_18







http://lib.nure.ua/kultura/literary-salon



Запрошуємо вас 
підписатися на офіційні 
групи нашої бібліотеки у 
популярних соціальних 
мережах, щоб завжди 
залишатися в курсі подій, 
що відбуваються  у нас



https://www.facebook.com/groups/library.nure/



!



https://plus.google.com/116757026777398731164



https://www.youtube.com/channel/UCAc7ZZ4HifYwEtOGHIb3XKw



Розвиток комп'ютерних і мережевих технологій дозволяє 
бібліотекам на якісно новому рівні задовольняти інформаційні 
потреби своїх користувачів.
Онлайнові сервіси сучасної університетської бібліотеки є
затребуваною формою обслуговування віддалених користувачів в
мережевому середовищі.
Представлення та популяризація онлайнових сервісів бібліотеки у
веб-просторі підвищує імідж університету та зміцнює роль
бібліотеки як активного учасника у формуванні єдиного науково-
інформаційного середовища закладу вищої освіти. 


