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Основні проекти 1992-2013



Основні проекти 1992-2013

Технічне завдання на створення 

Автоматизованої інформаційної системи 

бібліотеки 

1992

Науково-дослідний інститут системних 

досліджень та інформаційних технологій 

Академії наук національного прогресу 

України



Основні проекти 1992-2013

Початок створення електронного каталогу

1993

FoxPro – програмне забезпечення



Основні проекти 1992-2013

Відділ автоматизації та комп’ютеризації 

бібліотечних процесів

1995

Для проведення комп’ютеризації, освоєння 

та впровадження Автоматизованої 

інформаційної системи бібліотеки



Основні проекти 1992-2013

Підключення до мережі інтернет

1996

Бази даних наукових ресурсів для 

користувачів



Основні проекти 1992-2013

Веб-сайт бібліотеки

2002
Спільний проект з “Ротарі Інтернешнл”

• локальна комп’ютерна мережа

• інформаційно-комп’ютерний центр для 

доступу користувачів до інтернет

• початок впровадження АБІС “Ірбіс-32”



Основні проекти 1992-2013

Проект корпоративної каталогізації 

медичних бібліотек України

2004
Зведений електронний  каталог  медичної 

періодики



Основні проекти 1992-2013

Бездротовий інтернет (WiFi) 

2006



Основні проекти 1992-2013

Форум працівників медичних бібліотек 

України

http://medlibforum.at.ua/

2007

http://medlibforum.at.ua/


Основні проекти 1992-2013

Посада заступника генерального директора 

з науково-інформаційних технологій

2008



Основні проекти 1992-2013

Нові послуги для користувачів

2010
• Сканування

• Друк 

• Електронна доставка документів



Сучасність та перспектива – основні 

напрями



Мережева інфраструктура

Профільна система доступу до локальної 

мережі

дозволяє працювати будь-якому працівнику 

бібліотеки на будь-якому комп’ютері, 

встановленому в бібліотеці, зі своїми 

персональними налаштуваннями та 

документами



Мережева інфраструктура

Ефективна внутрішня 

комунікація

• Дисковий простір на сервері 

з спільним доступом до 

нього усіх працівників 

бібліотеки для обміну 

документами

• Програма миттєвого обміну 

повідомленнями між 

працівниками бібліотеки в 

реальному часі



Мережева інфраструктура

2015 р.

• Прокладення оптоволоконного каналу

• Розширення інтернет-каналу до 20 Мб



Електронна пошта

Окремий поштовий сервер 
• Загальна електронна пошта бібліотеки

• Окремі електронні скрині для всіх структурних підрозділів, 

окремих сервісів і напрямів роботи (електронна доставка 

документів, щорічна конференція) 

• Персональні поштові скрині для працівників, які 

відповідають за важливі ділянки роботи

• Mozilla Thunderbird



АБІС
• 2002-2013 рр. - Ірбіс-32 

• 2013 р. – перехід на Ірбіс-64

- Комплектування (частково)

- Каталогізація 

- Індексування – MESH 

- WEB-OPAC – 24/7 

- Відмова від внутрішнього модулю “Читач”



АБІС

2016 р.

• Штрихкодування фонду

• Пластиковий читацький квиток

2017 р.

• Електронне замовлення

• Книговидача

????

Зміна програмного забезпечення

• Грант

• Державна програма



Веб-сайт

http://library.gov.ua/

http://library.gov.ua/


Веб-сайт 

2013-2014 рр. – оновлення веб-сайту

• Система керування Joomla 

• Дизайн та розробка – ServanTek Україна

• Новий сайт відкрито – 1 липня 2014 р.

• Переможець Всеукраїнського конкурсу 

бібліотечних інтернет-сайтів УБА – 2014 року



Веб-сайт

• Ефективний канал зовнішньої комунікації 

між ННМБУ та дійсними і потенційними 

користувачами, партнерами та 

благодійниками бібліотеки
– Створення позитивного іміджу ННМБУ як сучасної бібліотеки.

– Надання достовірної та актуальної інформації про бібліотеку, 

її ресурси та послуги.

– Надання доступу до основних ресурсів бібліотеки: 

друкованих – через е-каталог, електронних – через відповідні 

сторінки на сайті.

– Організація онлайнових сервісів: онлайнова довідка, он-

лайнові форми замовлення, зворотній зв’язок та ін.

– Залучення нових користувачів до бібліотеки.

– Залучення нових благодійників.



Веб-сайт - особливості
• 24/7

• Двомовний інтерфейс

• Доступ до кінцевої інформації в два кліки

• Максимальна візуалізація

• Інтерактивність

• Актуальність

• Опція збільшення шрифтів

• Опції поширення інформації в соціальних 

мережах, е-поштою.



Веб-сайт - особливості

• Найпотрібніше для користувача доступно у будь-

який момент 

• Контакти, режим роботи бібліотеки

• Новини

• Гарячі лінки

• Часті запитання

• ПОШУК В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ



Веб-сайт – нові сервіси 

Онлайлова довідка 

в режимі реального часу – JivoSite 



Веб-сайт – нові сервіси 

Онлайлові форми замовлення послуг



Веб-сайт – нові сервіси 

Форма зворотного зв’язку



Веб-сайт – статистика

2015 р.



Електронний бібліотечний фонд



Віддалені електронні ресурси

1 січня 2015 р.

• 58 бібліографічних та 

повнотекстових баз 

даних

• 120 тис. наукових 

електронних ресурсів з 

медицини та суміжних 

наук. 

• Передплачено:

• EBSCO

• Hinary

• Збільшення кількості 

ресурсів відкритого 

доступу

• Доступ через веб-сайт, 

перелік А-Я 



Віддалені електронні ресурси

Перспектива

• Система управління зовнішніми е-ресурсами

• Програмне забезпечення - CUFTS



Власні електронні ресурси

Наші видання

• Хронологічно-алфавітний 
перелік 

• Обкладинка

• Бібліографічний опис

• Посилання на повний 

текст

Наші публікації

• Хронологічно-алфавітний 
перелік 

• Бібліографічний опис

• Посилання на повний 

текст



Власні електронні ресурси

MedLibIR – пілотний проект – 2015 

Відкритий електронний архів Національної наукової 
медичної бібліотеки України



Власні електронні ресурси

MedLibIR – пілотний проект – 2015 

Відкритий електронний архів Національної наукової 
медичної бібліотеки України

Що зроблено

• Встановлено ПЗ – Dspace

• Проведено тестування та налагодження процесу 
внесення матеріалів

• Розроблено та затверджено положення про MedLibIR

Що треба зробити

• Локалізація

• Дизайн

• Навчання працівників

• Наповнення



Соціальні медіа



Соціальні медіа

2012 р. 

• Facebook - https://www.facebook.com/NNMBU

2013 р.

• Google+ - https://plus.google.com/115545652306733816078/posts

• Twitter - https://twitter.com/MedLib_Ukraine

• LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/national-medical-library-of-ukraine

• Flicker - https://www.flickr.com/photos/109719424@N05/

• YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC1xnYTVD-IV8FoW0dVcugCQ

https://www.facebook.com/NNMBU
https://plus.google.com/115545652306733816078/posts
https://twitter.com/MedLib_Ukraine
https://www.linkedin.com/company/national-medical-library-of-ukraine
https://www.flickr.com/photos/109719424@N05/
https://www.youtube.com/channel/UC1xnYTVD-IV8FoW0dVcugCQ


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ДЛЯ 

БІБЛІОТЕК, 

А НЕ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

Oksana.Bruy@gmail.com


