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Основні поняття та джерела статистики

� Відвідування сайту електронної бібліотеки користувачем

� Одиниці обліку:

� Кількість унікальних користувачів

� Кількість завантажень повнотекстових ресурсів

� Вибірки з урахуванням групувань та фільтрів за метаданими

Електронна бібліотека містить актуальну статичну 
інформацію щодо власного функціонування

� загальні статистичні дані щодо інформаційних ресурсів

� статистика за користувачами

� статистика за завантаженням інформаційних ресурсів

� персональна статистика стосовно кожного користувача

� статистика ефективності функціонування системи



Основні завдання бібліотечної статистики 

� Розробка системи показників, що характеризують
масштаби, темпи, пропорції розвитку бібліотечної діяльності;

� Створення методів розрахунку і взаємної залежності
показників;

� Аналіз чинників, що обумовлюють основні тенденції
розвитку;

� Забезпечення спостереження і контролю за бібліотечною
діяльністю з метою своєчасного виявлення проблем розвитку;

� Дослідження фактичних даних для прогнозування розвитку
тих чи інших напрямків і ситуацій.



Статистика використання ресурсів є корисною 
для визначення наступних аспектів

� чи продовжує ресурс відповідати потребам
користувачів;

� зростає або спадає використання інформаційного
ресурсу в порівнянні з минулими роками або в порівнянні
з використанням інших ресурсів подібної тематики;

� чи продовжує використання інформаційного ресурсу
бути економічно ефективним;

� як розподіляється використання останніх випусків
видань у порівнянні з архівними випусками;

� чи був стабільний доступ до інформаційних ресурсу в
період, за який доступна статистика.



Статистика бібліотеки на основі модуля IRStats2



Статистичні звіти ЕБ «За всіма ресурсами 
за всі роки» станом на 08.02.2017



Вибір терміну звіту «За всіма ресурсами за датою»



Вибір терміну звіту «За всіма ресурсами за період»



Звіт «За всіма ресурсами за період з 1.06.2016 по 
31.12.2016»





Статистичний звіт за: Типом ресурсу «Тези» 



Бібліографічний опис ресурсу Тези, що займають  1 місце 
у рейтингу завантажень за всіма ресурсами



Види фільтрів статистики 



Приклад заповнення полів «Автор» інформаційного ресурсу 
при правильній роботі статистики бібліотеки



Звіт за «Науковою темою за період 01.01.2016-
31.12.2016 роки»



Звіт за підрозділами установи ІІТЗН за 2016р.



Статистика за номером інформаційного ресурсу



Статистика за номером інформаційного ресурсу



Збірний звіт «Мапа/Джерела/Браузери»



Дякую за увагу!


