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Нам з вами пощастило жити в епоху інформаційної

революції та розквіту технологій. Інформація стала більш

доступною, публічною; користувач має змогу знайомитися та

знаходити її не виходячи з власного будинку, або навпаки

активно подорожуючи. З іншого боку інформаційний шквал

такий потужний, що іноді в ньому важко орієнтуватися, і тому в

сучасних реаліях бібліотека, як інформаційний центр, має стати

для користувачів «лоцманом», який вказує найкоротший шлях.



Одним із ресурсів бібліотеки, який дає

можливість задовольнити сучасні інформаційні

потреби користувача виступає електронний

каталог.



В 2006 році бібліотека ОНМедУ вступила до

корпорації з чотирма медичними бібліотеками України:

Вінницького медичного університету та обласними

бібліотеками Вінниці, Житомира та Рівного.

Згодом до корпорації долучилися Чернігівська і

Дніпропетровська медичні обласні бібліотеки.



Предметизація журнальних статей

здійснювалася за допомогою

Анотованого алфавітного переліку

медичних предметних рубрик –

російської версії тезаурусу MeSH (Medical

Subject Headings) Національної медичної

бібліотеки США версії 2000 року.



Кожна рубрика має специфічний індекс, який

складається з літер і цифр, які в свою чергу, позначають

перелік підрубрик, які можуть бути застосовані до певної

рубрики.



Модифікатори приєднуються до дескрипторів і

таким чином формуються групи документів, що

присвячені певному аспекту даної рубрики.



Співробітники  бібліотеки Вінницького мед. університету збирали 

відомості щодо підписки кожної бібліотеки – учасниці, робили аналітику та 

надсилали через е-mail зведений перелік журналів, що містив відомості 

щодо журналів, які бібліотека імпортуватиме за рік, а також щодо журналів, 

які мала індексувати кожна з бібліотек і перелік тих бібліотек, які замовляли 

ці журнали.



Всього в 2011 році бібліотека ОНМедУ 

запредметизувала і експортувала статті із 29,а  

імпортувала – із 130 назв журналів. Таким чином, 

в електронний каталог надходили

проіндексовані статті з журналів, які

передплатила бібліотека.



Бібліотека перейшла на оновлену версію ІРБІС-64,

однією з переваг якої, були вбудовані рубрики

MEsH.



✔



Так статтю бачить користувач в 
електронному каталозі .



Із введенням нової модифікації ІРБІСу, обмін
документами був спрощений – проходив через
файло-обмінник DROB BOХ.



Усі бібліотеки «заливали» на хмаринку
свої проіндексовані статті з журналів

і забирали ті, що хотіли до своїх
е-каталогів.



Наприкінці 2015 року Національна наукова медична
бібліотека запропонувала об’єднати зусилля медичних
бібліотек України. Звичайно ми приєдналися до цього
проекту і сьогодні входимо до корпорації медичних
бібліотек України, учасниками якої є 24 бібліотеки.



ННМБ формує зведений електронний
каталог періодичних видань медичних 

бібліотек України.



За минулий рік з-понад 600 назв журналів, які були 

заявлені корпорацією для опрацювання – 17 назв 

журналів розписав та проіндексував довідково-

бібліографічний відділ нашої бібліотеки.

Загальна кількість проіндексованих та 

експортованих статей  склала 2348  із  161 номеру 

журналів.  

Імпортовано до е-каталогу бібліотеки ОНМедУ близько 

26 000 статей. 



Таким чином участь в корпоративних проектах має 

цілу низку переваг:

⊲ Залучення додаткових ресурсів для якісного обслуговування 

та оперативного інформування користувачів в режимі 24*7;

⊲Можливість економити час і людські ресурси;

⊲Більш повне розкриття фонду бібліотеки і наповнення 

електронного каталогу;

⊲Формування  і зміцнення  зв’язків з  іншими профільними 

бібліотеками.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


