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Створення ЕК почалося в 1992 році, з 2002 року на основі АБІС
“УФД/Бібліотека”.  

ЕК містить бібліографічні записи (більше 160 тис.) книг, 
періодичних та продовжуваних видань, дисертацій, авторефератів
дисертацій, електронних документів.

ЕК об’єднує та систематизує ресурси бібліотеки та пропонує їх
користувачам в доступному вигляді.

ЕК має широкі пошукові можливості, починаючи з простого
пошуку за одним із елементів даних і закінчуючи комбінацією
елементів даних, що забезпечує зручний та оперативний пошук
інформації. 

Результати пошуку в ЕК користувач може подивитись на
моніторі, роздрукувати або записати на електронні носії інформації.
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39%

рос. 
53%

інші 
мови
8%

ЕК містить записи українською, російською, 
англійською, німецькою, французькою, польською, 
чеською, іспанською, італійською та іншими мовами. 



Динаміка наповнення ЕК
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Співвідношення обсягу фонду Наукової
бібліотеки, який вже занесено до ЕК та того, що

має бути опрацьовано.

Залишилось 
занести 27,5%

Занесено книг 
72,5%



Відображення бібліографічної
інформації за різними
елементами сприяє пошуку за:

Прізвищем автора
Назвою
Роком видання
Видом документа
Мовою
Предметними рубриками
Ключовими словами

Додаткові елементи для
розширеного пошуку:

Електронна копія
Видавництво
Анотація
ISBN, ISSN
УДК, ББК



Для зручності пошуку
необхідної інформації створено
два самостійних Алфавітно-
предметних покажчики.

АПП для книжкових видань
АПП для статей

АПП для книжкових видань –
це предметні рубрики та
ключові слова за алфавітом.

АПП для статей – це ключові
слова за алфавітом, до яких
прив’язується складова
частина документа.



Пошук книжкових видань за темою

Формування теми Результати пошуку



Пошук складової частини документа за темою

Формування теми Результати пошуку



Для ефективного пошуку документів ЕК необхідно:

•Найточніше відображення змісту документу через індексування;

•Складання якісного бібліографічного запису, згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006,
з максимальним відображенням інформації про документ;

• Правильне формулювання ключових слів для полегшення пошуку
інформації;

•Підвищення інформаційної культури користувачів для успішного
використання ЕК;

•Оперативне проведення ретроконверсії для максимально повного
відображення фонду в ЕК та ін.

Результатом такої роботи буде надання користувачам широких можливостей
оптимального пошуку,  скорочення його шляху, забезпечення повноти виконання
запиту.


