Корпоративна діяльність бібліотек ВНЗ України
Назва бібліотеки

Назва проекту

Міжнародний проект
"ElibUkr - Електронна
бібліотека України:
створення Центрів знань
в університетах
України"
(http://www.elibukr.org)

Міжнародний проект:
Загальноєвропейська
цифрова бібліотека
«Europeana»
Міжнародний проект:
«Світова цифрова
бібліотека» (World
Digital Library)

Термін дії
(поч.-зак.)

з 06.07.09

з 2014 р.

Учасники
проекту
Києво-Могилянська Фундація в
Америці (США) – кер. проекту.
Громадська організація Асоціація
«Інформатіо-Консорціум» (Україна),
Центр Технологій та Інноваційного
Менедж- менту Нортвестерн Ун-ту
(США)
Учасники:
Академія адвокатури України
Львів. нац. наукова бібліотека ім. В.
Стефаника;
Ун-ти України
Він. нац. техн. ун-т, Дон. нац. техн.
ун-т,Дон.нац. ун-ту екон. і торг.
Житомир. держ. технол. ун-т,
Житомир. нац. агроекол. ун-т, ДВНЗ
"Запорізький нац. університет",Держ.
ек.-техн. ун-т транспорту (Київ),
НУ"КМА",КНУ імені Тараса
Шевченка,Нац. авіаційний ун-т
(Київ), Нац. пед. ун-т імені М.П.
Драгоманова (Київ),НУ "КиєвоМогилянська академія",Луганськ. НУ,
Волинськ. нац. ун-т (Луцьк),
Східноєвроп. нац. ун-т(Луцьк),
Приазовський держ. техн. ун-т
(Маріуполь), Нац. ун-т
кораблебуд.(Миколаїв),Ніжин.держ.
ун-т, ОНУ ім. І. Мечникова
НУ "Острозька академія",
П-Хмельницький держ. пед. ун-т ,
Сумський держ. ун-т,Укр. акад. банк.
справи (Суми),Тернопільськ. нац.
економ. ун-т,Тернопільськ. нац. пед.
ун-т,Тернопільськ.нац. техн. ун-т,
Уманський держ. пед. ун-т,Нац.юр.
ун-т ім. Я. Мудрого (Харків), Нац.
фарм. ун-т(Харків),ХНУ ім. В.
Каразіна,НТУ "ХПІ",Харків. нац. ун-т
радіоел., Хмельницьк.: Нац.ун-т, та
Гум.-пед.акад.; Чернівецьк. нац. унту, Чернігів. нац. технол. ун-т,
Чернігів. нац. ун-т
проект ініційований Європейською
Комісією Європейського Союзу
ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна

з 2014 р.

проект за підтримки ЮНЕСКО та
Бібліотеки Конгресу США
Б-ки ВНЗ:НаУ «КМА»,
ХНУ імені В.Н. Каразіна

Корпоративний
інформаційний портал
«Наука України : доступ
до знань»

2016 р. -

(розділи «Наукові б-ки
України» та «Наукові
ресурси б-к»)
Мета проекту:
популяризація, підвищення
рейтингу та доступності елних нац.інформ. ресурсів
наук. б-к України

Загальнодержавна
електронна база даних
«Україніка наукова»

2009 р. –

ДНПБ ім.В.О.Сухомлинського
Б-ки ВНЗ педагогічного та
інженерно-пед. профілю

(публікації з педагогічних та
психологічних наук)

( у т.ч.НБ Полт., Терн. нац. пед. унтів,Центральноукр.(м.Кропивницький),
Херсон. держ. ун-тів, Хмельн.гум.пед.акад

Корпоративний проект
ДНПБ України
ім.В.О.Сухомлинського
по створенню зведеної
бази даних дисертацій з
питань освіти,
педагогіки та психології
(ЗвБД) на порталі
бібліотеки

ДНПБ України
ім.В.О.Сухомлинського,
Учасники проекту: б-ки Ін-ту нац.
освіти, Ін-ту тех освіти, -ка
А.Ф.Залевського, Ін-ту психології.
Б-ки ВНЗ: Він., Центральноукр.
(Кропивницький).д.пед.ун-тів,
Житомир.,Маріуп.д. ун-тів,
НПУ імені М.П.Драгоманова (Київ),
Укр. інж-пед.акад.(Харк.)
ДНПБ України
ім.В.О.Сухомлинського;
Микол. наук.-пед. б-ка;Львів. ОНПБка; Дніпроп. ОІППО;Комун.ВНЗ
«Херсонська академія неперервної
освіти».
Б-ки ВНЗ:Він.держ. пед. ун-ту; К-

РБД – загальнодержавна
електронна реферативна
база даних «Україніка
наукова» ДНПБ Нац.В.
О.Сухомлинського

початок –
2013 рік

2011р. -

(Корпоративний проект
ДНПБ України та мережі
освітянських бібліотек)

“Об’єднана віртуальна
довідкова служба
бібліотек України”
.

Координатор проекту: Центр
бібліотечних електронних ресурсів і
технологій НБУВ .
its@nbuv.gov.ua
Б-ки ВНЗ:
Він.н.техн.ун-ту,Ів.-Франк.ун-ту
права, Київ. ун-ту нац.Бориса
Грінченка,Київ.нац.економ.ун-ту,
НУ»Од.юр.акад»,Полт.нац. нац.. унту, НТУ «ХПІ», Херсон.держ.агр.унту, Чернігів. нац.ун-ту та.
Нац.техн.ун-ту

. Адреса web – сайту:
http://www.chl.kiev.ua/cgibin/sp/index.php

Под.нац.ун-ту, НПУ імені
М.Драгоманова (Київ);
Центральноукр. держ. пед. ун-ту
(м.Крапивницький),Ніжин. держ.
ун-ту, НБ ОНУ ім. І.Мечникова,
НБ Полт. нац.. ун-ту, РДГУ,Уман.
держ.пед., НБ Терноп. нац.пед унту, Харківськ. нац.пед. ун-ту ,
Укр. інж.-пед.акад.(Харків),
Херсон.пед.ун-ту
Нац. б-ка України для дітей (головна),

березень
2005 р.

ДНПБ ім. В.О.Сухомлинського.
Миколаїв. центр. б-ка для дітей ім. Ш.
Кобера і В.Хоменка, Кіровоград. ОУНБ
ім. Д.І.Чижевського, Херсон. обл. б-ка
для дітей, Дон. ОУНБ Нац.Н.К.КрупНац.Н, Львів. Нац.. б-ка для дітей, Дніпр.
ЦБС для дітей, Центр. б-ка Нац.

ім..М.Л.Кропивницького, ЦБС для
дорослих м.Миколаєва,
Краматорсьа центр.ї міськ. публічної
бібліотеки ім. М.Горького,Черкаськ. обл.
б-ка для дітей, Каховська р-на об'єднана
б-ка, Хмельн. обл. б-ка для дітей ім.
Т.Г.Шевченка, Луган. обл. б-ка для
дітей,Центр. публ. район. б-ка ім. О. С.
Пушкіна, ЦБС Оболон.р-на м. Києва.

Б-ки ВНЗ : Дон. нац. мед. ун-ту, Нац.
авіац. ун-ту (Київ), Укоопспілки
«Полтавський ун-т економіки і
торгівлі»,Сумськ.нац. аграр. ун-ту
М-во освіти і науки України,
Українська бібліотечна асоціація,
Секція університетських бібліотек
УБА
Учасники проекту:

Б-ки ун-тів України:
Вінницьк. нац.техн.у-ту,Вінницьк.
ТЕІ КНТЕУ,Донецьк. нац. ун-ту (у
Вінниці),Запорізьк. держ. ун-ту,
Ізмаїл. держ. гум. ун-ту, КНУ імені
Тараса Шевченка, Луцьк. нац. техн.
ун-ту, ОНУ імені І. І. Мечникова,
Сум. держ. ун-ту, Терноп. держ. мед.
ун-ту, Тернопільський нац..екон. унту, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Харк. нац. мед. ун-ту, Харків. нац. унту міського госп.
засновники: Громадськ об'єднання
"ЕЛібУкр",НБ України
імені В.І. Вернадського,Асоціація
користувачів української науковоосвітньої мережі "УРАН",
НБ ім. М. Максимовича КНУ
імені Тараса Шевченка
Учасники:

проект
«Культура академічної
доброчесності: роль
бібліотек»

Консорціум e-VERUM
2016 р. -

ДНПБУ імені В.О. Сухомлинського (м.
Київ)
Ін-т біології клітини НАН України
(м.Львів), Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна
НАН України (м. Київ),
Ін-т геолог. наук НАН України (м.
Київ),Ін-т екон.и та прогнозув. НАН
України (м. Київ),Ін-т екон.-правових
досліджень НАН України (м. Київ /
Донецьк),
Ін-т електродинаміки НАН України (м.
Київ),Ін-т електрозварюв. імені Е. О.
Патона НАН України (м. Київ),Ін-т
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН
України (м. Київ),Ін-т металофізики ім. Г.
В. Курдюмова НАН України (м. Київ),Інт молекулярної біол.. і генетики НАН
України (м. Київ),Ін-т нейрохірургії імені
академіка А. П. Ромоданова НАМН
України (м. Київ), Ін-т орг.. хiмiї НАН
України (м. Київ), Ін-т приклад. мат. і
механ. НАН України (м.Слов'янськ /

Донецьк), Ін-т проблем мiцностi iменi Г.
С. Писаренка НАН України (м. Київ),
Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН
України (м. Київ),Ін-т сорбції та проблем
ендоекології НАН України (м. Київ),Ін-т
теорем. фіз.. ім. М. М. Боголюбова НАН
України (м. Київ),Ін-т фіз.-орган. хімії та
вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН
України (м. Київ / Донецьк), Ін-т
Фізіології імені О. О. Богомольця НАН
України (м. Київ),Ін-т харч. біотехнології
та геноміки НАН України (м. Київ),Львів.
нац.наук.б-ка України імені В.
Стефаника, Наук.-досл. ін-т медико-екол.
проблем Донбасу та вуг. пром. МОЗ
України (м. Костянтинівка / Донецьк),
Нац. б-ка України імені В. І.
Вернадського, Нац. мед. акад..
післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика (м. Київ),Нац. наук. мед. б-ка
України (м. Київ),Нац. ін.-т серцевосудинної хірургії імені М. М. Амосова
НАМН України (м. Київ), Укр. ін.-т
експертизи сортів рослин (м. Київ),Укр.
ін.-т експертизи сортів рослин (м. Київ)
Укр. католицький ун- (м. Львів),
Укр. наук.-дослідн. ін.-т мед. реабіліт. та
курорт. МОЗ України (м. Одеса), Фіз.механічн. ін.-т імені Г. В. Карпенка НАН
України (м. Львів),Фі.-хім. ін.-т імені О.
В. Богатського НАН України
(м. Одеса)

Б-ки університетів:
Білоцерк нац. агр. ун-ту, Він-ких
нац.мед. та Техн. ун-тів, Дніпро:.
Мед. акад., Нац. ун-ту залізн.
трансп.,Нац. ун-ту, Університету
імені Альфреда Нобеля, Держ. екон.технол. ун-ту трансп.(Київ),
Донбаська держ. машино буд.
ака.(Краматорськ), Донбаськ.
нац..акад. буд. і арх. Краматорськ),
Донбаськ. держ. пед..ун-ту
(Слов'янськ), Донбаськ.держ.
техн..ун-ту (Лисичанськ),Дон.держ.
ун-ту управл.( Маріуполь), Дон.
ац.техн. ун-ту (Покровськ
(Красноарміськ), Дон.нац. ун-ту (м.
Вінниця) Дон. нац.ун-ту екон. і
торг.(Кривий Ріг), Житомирських:
Агротехн. коледж, Держ. технол. унту,Нац. агроекол. ун-ту,Запорізьких:
Держ. мед. та Нац. ун-тів, ІваноФранк-ких: Нац. мед. ун-ту, Нац.техн.
ун-ту нафти і газу, Прикарпат. нац.
ун-ту, Нац. ун-ту Держ. податкової
служби України (Ірпінь), Київських:
Коопер. ін.-ту бізнесу і права, Нац.
лінгв. ун-ту, Нац. ун-ту імені Тараса
Шевченка, Нац. авіац. ун-ту (м.Київ),
Нац. ун-ту біорес. і природокорист.

«Книжкові пам’ятки
України»
ЦУКК - «ЦентральноУкраїнський
Кооперативний
Каталог»
(створення спільного банку
даних аналітичних описів
статей журналів української
періодики).
Веб-сайт проекту
http://www.library.kr.ua/cgibin/newcucc/browse.cgi

«Корпорація
користувачів АБІС
UNILIB»

2005 р. –

України (Київ),Нац. банк України (м.
Київ),Нац. пед.. ун-ту імені М. П.
Драгоманова (Київ),НТУУ "КПІ",НаУ
"Києво-Могилянська академія", Київ.
ун-ту імені Бориса Грінченка,
Кіровоград. льотної акад. Нац, авіац.
ун-ту (Крапивницький),Луганськ.
нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
(Старобільськ), Луцьк. нац. техн. унту, Східноєвр. нац. ун-ту(Луцьк),
Львівських: Нац. мед. ун-ту, Нац. унту імені Івана Франка , НУ"Львівська
політехніка", Приазов. держ. техн..
ун-ту (Маріуполь),Тавр. держ.
агротехнол. ун-ту (Мелітополь),НУ
кораблебуд.(Миколаїв), Чорноморськ.
держ. ун-ту (Миколаїв), Одеських:
Держ. агр., Нац. мед ун-тів, ОНУ
імені І. І. Мечникова, НУ "Одеська
юр. акад.",НУ Острозька академія",
П-Хм. держ. пед..ун-ту, олтавських:.
Держ. аграр. акад., Нац. пед. ун-ту,
Нац.техн.ун-ту,Ун-ту економ. і торг.,
Східноукр.нац.ун-ту(Сєвєродонецьк),
Укр. мед. стомат. акад.(Полтава),
Сумськ.держ. ун-ту,Терноп. нац.
економ. ун-ту,Ужгород. нац. ун-ту,
Уман. держ. пед.. ун-ту, Харківських:
НТУ "ХПІ",ХНУ ім.В.Н.Каразіна,
Нац. пед. ун-ту, Нац.техн. ун-ту
с/госп., Нац. ун-ту внутр.. справ, Нац.
ун-ту міськ. госп.,Укр.інж.-пед. акад.,
Нац. ун-ту радіол.,Нац. фарм. ун-ту,,
Нац.юр. ун-ту,Херсон. держ. ун-ту,
Черкаськ. нац.. ун-ту, Чернівецьк.
нац..ун-ту, уковинськ. держ. мед. унту, Чернігівських: Нац. пед. та Нац.
технол ун-тів.
НБУВ .
Б-ки ВНЗ: ХНУ імені В. Н. Каразіна і
НЮУ імені Ярослава Мудрого
(Харків)
Кіровоградська (Кропивницький)
ОУНБ - модератор.
ОУНБ Кіровоградська,Тернопільська,
Хмельницька, Чернівецька,
Закарпатська (Ужгород),
Вінницька ЦБС,
Кіровоградська ОЮБ
Б-ки ВНЗ:Вінниц. нац. пед.ун-ту,
Центральноукр.держ.пед.ун-ту
(Крапивницький), Приазов.
держ.техн.ун-ту (Маріуполь),
Маріупол. ДУ, Чернівец. НУ
Луганська нац. б-ка для дітей,
Луганська ОУНБ Нац. О.М. Горького;
Одеська Нац. б-ка для юнацтва ім. В.

«Міжрегіональна
корпоративна система
медичних бібліотек»

«Українська асоціація
медичних бібліотек»

2004 р.

–

з 2016 р.

В. Маяковського.
Б-ки ВНЗ: ДонНУЕТ, Дон. нац. мед.
ун-ту, ДЗ «Луганськ. держ. мед. унту», Одеської нац. акад. зв’язку,
Полт. нац. техн. ун-ту
ОНМБ:Він., Житомир., Чернігів.,
Рівненська;
Б-ки ВНЗ:Він.нац. мед., Одеськ.
держ. мед. ун-тів
Нац. наукова мед. б-ка України
(головна),ОНМБ : Вінницька
Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська,Івано-Франківська,
Луганська,Рівненська,Херсонська,Чер
каська,Чернігівська;Житомирськ. ін.т медсестринства, Ін-т оториноларинтології (Київ),НПЦ ПКМ ДУС (Держ.
наук. установа, Наук.-практ центр
профіл. та клін. медицини).

Б-ки ВНЗ:

«Зведений електронний
каталог періодики
медичних бібліотек
України»

«Будівельна книга»
Корпоративна мережа
будівельних бібліотек

«Корпоративна мережа з
організації розподільчого електронного
ресурсу сільськогосподарських бібліотек
України»

2005 р. –

Буковинський держ. мед. ун-ту
Він. нац.. мед. ун-ту, Дніпр. мед.
академії, Зап. держ. мед. ун-ту,
Львів. нац.мед. ун-ту, Од. нац. мед.
ун-ту, Укр. мед. стомат.акад.
(Полтава), Терноп. держ. мед. ун-ту,
Нац.фарм. ун-ту (Харків), ННМБУ,
Харк. нац. мед. ун-ту.
Нац. наук.мед. б-ка України
(головна),; Дніпровська ОНМБ;
ОУНБ:Херсон. та Луган., Харк. держ.
наук. мед. б-ка.
Б-ки ВНЗ: НБ ДМА (Дніпро), ЗДМУ
(Запоріжжя), Івано-Франківська,
НБ ЛНМУ (Львів),ОНМБ (Одеса),
УМСА (Полтава), НБ Харк. нац.. мед.
ун-ту, НБ НфаУ,Черк.ОНМБ;
Бук. держ. мед. ун-ту (м.Чернівці),
Б-ки ВНЗ: Київ.нац. ун-т будів.і
арх.(головна), Донбаськ. держ.техн.
ун-ту (Алчевськ), Житомир. технол.
ун-ту,Житомир. держ. ун-ту,Нац.
акад. образотворчого мистецтва
(Київ), Київ. нац. ун-ту технол. і
дизайну,Одеськ. нац..акад. буд. і арх.,
Нац.ун-ту водн. госп. та природокор.
(Рівне), Харк. держ. техн. ун-ту буд.
та арх.,Чернігів. держ. ін.-ту екон. і
упр.
ННСГБ НААНУ – головна координуюча
б-ка; Ін-т рибн. госп. НААН, філія
ННСГБ при НААН України.

Б-ки ВНЗ: Житомир.нац.агроекол.,
Він. нац. .агр.ун-ту, Суми.нац.агр.унту,Херсон. держ. нац. ун-ту

Проект корпоративної
каталогізації
«Придніпровський
корпоративний каталог
(ПКК)»
(зведена анотована
бібліографічна база даних
статей періодичних видань
України)

2009 р. –

ДОУНБ, ЦБ Дніпропетров. міськ.
комун.закладу культ., Центр. система
публ. б-к для дорослих, Б-ка Ін-ту зоол.
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України ,
Ком. заклад культ. «ЦБ ім. І. С.
Тургенєва, ЦБС Комінтерн. р-ну м.
Харкова», Б-ка Нац.. упр. Нац-ту
Нац..післядипл. освіти, Б-ка ІНСО
ПДАБА КЗК «Дніпропетровська обл. б-ка
для молоді Нац..М.Свєтлова».

Б-ки ВНЗ:
ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна,
Київ. нац. ун-ту технол. та диз.
Маріуп. держ. ун-ту,
Акад. митної справи. України (Суми),
НТУ «ХПІ», Укр. інж.-пед.
акад.(Харків),.

Донецька зона
Зведений каталог
періодичних видань
бібліотек Луганської
області

2003 р. –

Корпоративний
екологічний Інтернет –
проект
(Внутрішньовузівська
корпоративна бібліотечна система).

Бібліотека
Приазов. держ.
техн. ун-ту
(.Маріуполь)

Віртуальна довідкова
служба бібліотек
Луганська
Міжрегіональний
аналітичний розпис
статей (МАРС)

«Корпоративний
Корпоративна
каталог періодичних
мережа бібліотек
видань (ККПВ)»
м. Маріуполя

з 2005 року

2007 р

ОУНБ ім. О.М. Горького;
Б-ки ВНЗ метод. об’єдн. Луганської
області.:
НБ СНУ Нац. В. Даля, Луган. нац.унту,Луган.нац.агр.ун-ту, Луган.держ.
мед. ун-ту,Луган. держ. ін-ту культ. і
мистецтв.
Б-ки ВНЗ метод. об’єдн. Луганської
області : НБ СНУ Нац. В. Даля,
Луган. нац..ун-ту,Луган.нац.агр.ун-ту,
Луган.держ. мед. ун-ту,
Луган. держ. акад.. культ. і мистецтв,
також
Старобільський,. Ровеньківський .
Стаханівський фак-ти та
Лисичанськ. педколедж Луганського
нац.. ун-ту імені Тараса Шевченка.
Б-ки ВНЗ:
Луганського нац. агр. ун-ту,
Східноукр.НУ імені В. Даля

2005 р. –

2008 р. –

ЦБ для дітей ім. М.Горького
Б-ка АМИ ОНМА,Центр. б-ка для
дорослих ім. В.Г. Короленка, ЦБС
Маріуполя.
Б-ки ВНЗ: НТБ ПДТУ, Маріуп.
держ.гуманіт.ун-ту, Одеського
морськ. ін-ту

Київська зона
Б-ка
Вінницького
держ. пед. ун-ту

Зведегий регіональний
краєзнавчий каталог

координатор ОУНБ
ім.К.А.Тімірязєва

Б-ка
Вінницького
нац.техн ун-ту

Краєзнавчий проект
«Ім’ям своїм прославили
Україну»
(про видатних людей –
уродженців Поділля)

Об’єднання сільськогосподарських бібліотек
Житомирської області

НБ
Дніпропетровського нац.ун-ту
імені Олеся
Гончара
Б-ка Житомирського нац.
агроекол. ун-ту

НБ Кам'янецьПодільського
нац.ун-ту імені
Івана Огієнка

проект
«Відкриваю Україну
разом з відомими і
успішними»
«Обмін
бібліографічними
описами»
Аналітичний розпис
статей в АБІС
"ІРБІС 64"
"Історія міст і сіл
Хмельницької області"

координатор Дніпропетровська обл.
наук. б-ка

2009 -

Обласна б-ка м.Житомира

2013 -

Житомирська ОУНБ ім. О. Ольжича

2010 р. –

Хмельницька ОУНБ
ім.М. Островського

2006 р. –

Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Львів.
нац. наук. б-ка України ім. Василя
Стефаника
Б-ки ВНЗ: НаУКМА,
НТУУ "КПІ"(Київ)

Зведений електронний
каталог бібліотек ВНЗ
Хмельницької області

2010 р. –

К-Под.нац.ун-ту , Хмельн.гум.пед.акад, Хмельн.нац.ун-ту,

Корпоративна
каталогізація
періодичних видань

2006 р. –

Хмельн. обл. б-ка для юнацтва

ЛЬВІВСЬКА ЗОНА
Б-ка Львівської
агр.академії

з 2016 р

(Корпоративний
краєзнавчий каталог)

Проект корпоративної
бібліотечної системи на
базі Інтегрованої
бібліотечної системи
ALEPH 500
НБ
Хмельницького
нац.ун-ту

2003 -

Б-ки: Житомир. нац.. агроекол. унту; Житомир. агротехн. коледжу;
Буд. коледжу ЖНАЕУ; Інституту
післядипл.ї освіти та дорадництва
ЖНАЕУ; Верхівнянської філії
Житомир. агротехн. коледжу;
Новочорторийськ. Держ. агрономічн.
технікуму; а Житомир. технікуму
землевпорядкув. ЖНАЕУ; РогачівВолинської філії Новочорторийськ.
держ. аграр. технікуму; НБ Інституту
с- госп.Полісся; Філіал наук. б-ки
Інституту с- госп. Полісся (с. Грозино
Коростенського р-ну); Поліського
наук.-досл. центру ІК УААН
(Поліська дослідна станція
ім. О. М. Засухіна ІК УААН).

Зведений Електронний
каталог Львівського

Б-ки ВНЗ:

територіального
об’єднання сільсько-

НБ Львівського
нац. ун-ту імені
Івана Франка

господарських бібліотек
"Відкритий
гуманітарний архів
Антропос"
Карти міст
Електронний архів
українського
визвольного руху
Відкритий репозитарій
періодичних видань
України до 1945 р.
Каталог періодики до
1945 р.
Львів 100 років тому

2007 -

Центр гуманітарних досліджень ЛНУ

2011 -

Центр міської історії ЦентральноСхідної Європи (м.Львів)

2012 -

Центр досліджень визвольного руху
(Київ-Львів)

2012 -

ПП "Архівні інформаційні системи"
(м.Київ)

2013 2013 -

Зведена картотека
періодичних видань
м. Тернополя

ТДТУ,ТДМУ,ТНПУ,ТНЕУ

Електронна бібліотека
краєзнавчих видань
Тернопільської області
Б-ки ВНЗ
м.Тернополя

НБ Чернівецького
нац. ун-ту імені
Юрія Федьковича

(Корпоративний проект
створення віртуальної
бібліотеки повнотекстових
електронних краєзнавчих
документів Інтернет)

ПП "Архівні інформаційні системи"
(м.Київ)
Львівська міська рада
ОУНБ,Обл.б-ка для дітей, Обл. б-ка
для молоді, Обл.мед.б-ка.
Б-ки ВНЗ Тернополя:

з 2004 р.

Тернопільська ОУБ; Б-ки м.
Тернополя та області; Редакції
місцевих газет та журналів; Вид-ва
міста Тернополя та області; Окремі
автори.

«Краєзнавча картотека»
Чернівецька ОУНБ імені Михайла
Івасюка

(обмін аналітичними
описами статей краєзнавчого
характеру)

Одеська зона
Бібліотеки ВНЗ
м. Запоріжжя

Створення корпоративних
інформаційних ресурсів
бібліотек ВНЗ м.
Запоріжжя

«Корпоративна база
даних періодики»
Проект "Центр
НБ Запорізького європейської інформації
нац.університету на базі наукової
бібліотеки ЗНУ"

2005 р. –
довгостроковий

з 2006 р. –
з 1 квітня
2012 р.
довгостроковий

Запоріз. обл. наук.універс. б-ка імені
О.М.Горького.
Б-ки ВНЗ м.Запоріжжя: ЗДІА, НБ
ЗНТУ, НБ ЗНУ
Бібліотеки ВНЗ: ЗДІА, НБ ЗНТУ, НБ
ЗНУ
Центри європейської інформації на
базі наукових бібліотек України

НБ Тавр. держ.
агротехнол.
ун-ту
(м.Мелітополь)

Бібліотеки ВНЗ
м.Миколаєва

Книжкові пам’ятки
(рідкісні та цінні
видання ) у фондах
сільськогосподарських
бібліотек Запорізького
територіального
об’єднання
Корпоративна
каталогізація
періодичних видань.
Створення єдиної
інформаційної бази

2010 –

з 2005 р –

(Каталог корпоративного
аналітичного розпису
періодичних видань)

Бібліографічне видання,
присвячене життю та
діяльності Миколаївських письменниківювілярів «Літературна
емигія в особах»

Бібліотеки ВНЗ
м.Одеси
НБ
Національного
ун-ту
"Острозька
академія"
Бібліотека
Херсонського
держ. аграрного
ун-ту

Створення спільних
інформаційних
корпоративних продуктів:
Зведеного електронного
каталогу;
Регіонального освітньоінформаційного порталу
бібліотек ВНЗ
Миколаївщини
"Корпоративна
комп'ютерна мережа
бібліотек вищих навчальних закладів
м.Одеси"
Розробка системи
управління методичним
забезпеченням та
літературою - LitPro
(http://litpro.oa.edu.ua/)
Аналітичний розпис
періодичних видань
(обмін інформ. ресурсами
між сіль.-госп. б-ми)

2008-

НТБ НД Ін-ту зрошув. садівництва
ім.М.Ф. Сидоренка, НБ Півд. філіалу
ННЦ «ІМЕСГ» УААН, Б-ка
Ногайського коледжу ТДАТУ, Б-ка
Василів. коледжу ДАТУ

Обл. б-ка для юнацтва, Миколаїв.
навч. центр.
Б-ки: ВНЗ:НУК імені адм. Макарова
(координатор проекту),Миколаїв.
держ. ун-ту, Миколаїв. держ. агр. унту, Чорноморського держ. ун-ту
(Миколаїв),
Одеської нац. юр.акад.
Миколаїв. обл. ін-т післядипл. пед.
освіти, Миколаївська ОУНБ ім. О.
Гмирьова,Миколаївська обл. б-ка для
дітей ім. В.О. Лягіна,
Миколаївська обл. б-ка для
юнацтва,Центр. міська б-ка ім. М. Л.
Кропивницького ЦБС для дорослих
м.Миколаєва,Центр. міська б-ка для
дітей ім. Ш. Кобера і В.
Хоменко,Наук.-пед. б-ка м.
Миколаєва. Б-ка ВНЗ :
Миколаївськ. нац.. ун-ту імені
В.О.Сухомлинського
Обл. б-ка для юнацтва
Б-ки ВНЗ:НКУ імені адмірала
Макарова;
Миколаїв. держ. ун-ту,
Миколаїв. держ. аграр. ун-ту,
Чорноморського держ. ун-ту
Миколаїв. навч. центру Одеської нац.
юр. акад.

2006 р. –

2013 р.

2009-

Учасники проекту: власна розробка
Наукової бібліотеки Національного
університету "Острозька академія"

Херсонське територіальне об'єднання
сільськогосподарських бібліотек

Харківська зона

.

"Партнерство заради
миру"

2005 р. -

"Євроатлантична
інтеграція України"

2008 р. –

Корпорація
сільськогосподарських
бібліотек Сумської
області
Бібліотека
Сумського
нац.аграрного
ун-ту

Розподілений каталог

Зведений каталог
періодиних видань 20052010рр. бібліотек області

“Корпоративна
віртуальна довідкова
служба наукових
бібліотек Харкова”
«Єдина картка читача
бібліотек внз Харкова»
Корпоративний проект
«Книжкові пам’ятки
України»
міжнародний
корпоративний проект
«Ірбіс-корпорація»

2009 р. -

2005 р. -

з 1 вересня
2013 року
з 2015 р.

Центр інформації та документації
НАТО в Україні; Всеукр. Громадська
організація "Демократична
дія";Громадська ліга Україна-НАТО
Б-ки ВНЗ: Сум. держ. пед. ун-ту
ім.А.С.Макаренка; Бібліотеки: Сум.
держ. ун-ту, Укр. акд. банк. справи,
Сум. нац. аграр. ун-ту, Глухів. нац.
пед. ун-ту.
Сумська міська громад. орг."Центр
європейських ініціатив",
Сум.облдержадмін. Б-ки ВНЗ:
Глухів. нац. пед. ун-ту,Сум. держ.
пед. ун-ту ім.А.С.Макаренка,Укр. акд.
банк. справи, Сум. нац. аграр. ун-ту,
Сумська ОУНБ - координатор
проекту.
Б-ка Сумськ. нац. аграр ун-ту та
бібліотеки коледжів університету
Б-ки Глухів.,Путивльського,
Сумського,Роменського,Охтирського,
Маловисторопського коледжів СНАУ
ОУНБ;Центр.міська б-ка
ім. Шевченка,Обл. дитяча б-ка,
Обл. наук.мед. б-ка;
Б-ки ВНЗ:
Глухів. нац. пед. ун-ту, Сум.держ.пед.
ун-т,СумДУ, Укр. акад. банк. справи,
Сум. нац. аграр. ун-ту.
Б-ки: Сумського філіалу МАУП,
Сум. вищого уч. мистецтв і культури
ім. Бортнянського, Сум. Обл.
краєзнавчого музею,Машинобудів.
коледжу СумДУ, Сум. мед.коледжу,
Сум. філії НУВС, Сум. копер.
технікуму, Сум-ського буд. коледжу.
Б-ки ВНЗ:
ХНУ радіоел., ХНУ імені В. Н.
Каразіна.
Бібліотеки внз м.Харкова
Нац.б-ка України
імені В. І. Вернадського.
Б-ки ВНЗ: ХНУ імені В.Н. Каразіна і
НЮУ імені Ярослава Мудрого
Б-ки ВНЗ:
УІПА, НТУ «ХПІ», НЮУ імені
Ярослава Мудрого і СНАУ

ЦНБ
Харківського
нац. ун-ту імені
В.Н.Каразіна

"eKhNUIR -електронний
архів (депозитарій)
університету"

з вер.
2009р.

Міжрегіональний
НТБ НТУ "ХПІ" аналітичний розпис
статей ("МАРС")
«Електронний зведений
каталог періодичних
видань, що надійшли до
бібліотек м. Харкова»

ХДНБ імені В.Г. Короленка.
Формує БД, які знаходяться на сайті
бібліотеки.
Б-ки ВНЗ: УІПА, ХНУ імені В.Н.
Каразіна, ХДАК, ХНАУ імені В.В.
Докучаєва, ХНМУ, НЮАУ, НТУ
«ХПІ», ХНУРЕ, ХДТУБА, УкрДАЗТ,
НФаУ, НАУ імені М.Є. Жуковського
«ХАІ», ХНТУСГ

«Інформаційний список
нових надходжень з питань
бібл.справи,,бібліотекозн. і
бібліографозн., що надійшли
до провідних б- м. Харкова»

НБ НЮУ імені
Ярослава
Мудрого

«Сторінки
майбутнього»

з 2015 р.

(Всеукраїнська програма з
поцифрування друкованих
видань і рукописів)

проект
«Бібліометрика
української науки»

Проект Прикордонного білоруськоросійсько-українського консорціуму
класичних ун-тів України, Росії та
Білорусі із створ. е-архіву

з 2015 р.

Фонд культури та інновацій FUTURA
за підтримки компанії «Цифрова
країна»

Центр досліджень соціальних
комунікацій НБУВ

