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ЕЛЕКТРОННУ БІБЛІОТЕКУ ДНПБ ВІДВІДАЛО ПОНАД 10 ТИСЯЧ КОРИСТУВАЧІВ
Сьогодні сучасні провідні бібліотеки 

України та світу приділяють велику увагу 
створенню електронних ресурсів, зокрема 
електронних бібліотек. Адже ця інформа
ційна система дає змогу надійно зберігати 
й ефективно використовувати різнорід
ні колекції електронних документів (текст, 
графіку, аудіо, відео тощо) через глобальні 
мережі передачі даних у зручному для ко
ристувача вигляді.

Метою створення науково-педагогічної 
електронної бібліотеки (НПЕБ) ДНПБ Укра
їни ім. В. О. Сухомлинського НАПН Укра
їни є відображення структури сучасного 
знання з питань освіти, педагогіки, пси
хології та суміжних галузей, а також бі
бліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства. НПЕБ є складовою інтегро
ваного галузевого інформаційного ресурсу 
(ІГІР) ДНПБ України, формується на її мате
ріально-технічній базі, функціонує в її ло
кальній мережі, доступ до якої надається 
он-лайн, а також через веб-портал бібліоте
ки (http://www.dnpb.gov.ua/). НПЕБ ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського склада
ється з фонду електронних документів, до
відково-пошукового апарату й програмно- 
технологічного комплексу.

Основними джерелами комплектування 
фонду електронних документів (ФЕД) 
НПЕБ є: отримання безоплатних вітчиз
няних обов'язкових примірників електро
нного документа; електронних документів 
від установ НАПН України, мережі освітян
ських бібліотек МОН України; закупівля

електронних документів; оцифровування 
документів галузевого спрямування із фон
ду ДНПБ; доступ до електронних ресурсів 
тощо. Інтернет-ресурси можуть бути дже
релом поповнення фонду бібліотеки, якщо 
вони відповідають тематичним, видовим 
критеріям відбору і бібліотека має програ- 
ми-клієнти для їх використання.

Фонд електронних документів НПЕБ 
складається з таких тематичних напря
мів: освіта й педагогічні науки, психоло
гія та бібліотечна справа. Ресурси кож
ного напряму зберігаю ться у  вигляді 
колекцій, організованих за тематичними, 
видовими або цільовими ознаками, і ру
брик, підпорядкованих колекціям.

У  межах напрямів ФЕД формуються такі 
колекції багатьма мовами світу: Сухомли- 
ністика (праці В. О. Сухомлинського та л і
тература про нього); книжкові пам’ятки, зо
крема книги й періодичні видання до 1917 
року, що включають документи психолого- 
педагогічного профілю, з історії народної 
освіти, методів педагогічних досліджень, 
питань педагогічної психології; підручни
ки, документи іноземними мовами; дисер
тації й автореферати дисертацій галузево
го спрямування; електронні документи на 
компакт-дисках; наукова продукція спів
робітників наукових установ НАПН Укра
їни; продукція ДНПБ України ім. В.О. Су
хомлинського (інструктивно-нормативні й 
методичні матеріали, покажчики, наукові 
праці, окремі статті); продукція провідних 
книгозбірень мережі освітянських бібліо

тек МОН України та НАПН України (покаж
чики, наукові праці, окремі статті).

Доступ до НПЕБ здійснюється кількома 
способами: через веб-інтерфейс користу
вача на порталі ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського; через АРМ «Користувач» у 
локальній мережі бібліотеки; через видан
ня компакт-дисків у  медіа-центрі головно
го приміщення й читальних залах; службу 
електронної доставки документів у межах 
чинного законодавства.

Важливою складовою НПЕБ ДНПБ Укра
їни ім. В. О. Сухомлинського є її сервіси по
шуку й перегляду. Користувач здійснює по
шук шляхом вибору термінів із заданих 
списків (наприклад, мова документа, фор
мат документа тощо) або використовує такі 
види пошуку, як стандартний й розшире
ний із застосуванням фільтрів. Крім того, 
користувач може отримати довідкову ін
формацію про джерела в інших базах даних 
електронного каталогу ДНПБ. Обмеження 
на доступ до повних текстів і їх копіюван
ня вводяться відповідно до Закону України 
«Про авторське право і суміжні права».

У  бібліографічному описі кожного доку
мента є посилання на його повний текст, 
доступ до якого надається зареєстрованим 
користувачам ДНПБ України ім. В.О. Сухом
линського, які вводять у вікні «Авторизація» 
своє прізвище (логін) та номер читацького 
квитка до рисочки (пароль). Не зареєстро
ваним користувачам необхідно стати чита
чами бібліотеки. Для цього потрібно звер
нутись безпосередньо до б ібліотеки

(вул. Берлинського, 9; вул. Володимирська, 
57 (філія)). Детальнішу інформацію можна 
одержати у чергового бібліографа, скорис
тавшись послугою «Запитай бібліотекаря» 
на головній сторінці порталу.

Формування НПЕБ на веб-порталі 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсько
го розпочалось у  другому півріччі 2013 
року. Сьогодні створено чотири тема
тичні розділи, в межах яких міститься 
1406 документів за підрубриками: книж
кові пам'ятки -  954 документів: праці 
В.О. Сухомлинського та література про 
нього -  210 документів; продукція ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського — 32 
документи; продукція провідних книго
збірень мережі освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України -  210 до
кументів.

Щоденно фахівці бібліотеки поповню
ють НПЕБ новими документами. За час іс
нування НПЕБ відвідало понад 10 тисяч 
користувачів. Запрошуємо і вас до Дер
жавної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського НАПН 
України і до Науково-педагогічної елек
тронної бібліотеки, що формується на 
нашому веб-порталі.

Наталія ВАРАКСІНА, 
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технологій ДНПБ України  

імені В. 0 . Сухомлинського

шштяяшшяшшштвтшя^̂ шшшяшшшяшятш

http://www.dnpb.gov.ua/

