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Із динамічним впровадженням та формуванням колекцій інституційних репозитаріїв, 
збільшенням кількості бібліографічних описів в електронних каталогах бібліотек сформувалася 
тенденція набуття ними нових якостей та форм кооперації. 

Новизна публікації полягає у представленні процесу переходу від бібліографічних описів 
документів електронного каталогу до повнотекстових версій, що зберігаються у електронному 
науковому архіві Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська 
політехніка». Дослідження проводилося на основі бази даних «Праці вчених Львівської 
політехніки», створеної у автоматизованій бібліотечній системі «УФД/Бібліотека». 

Об’єктом дослідження є інтеграційний аспект у формуванні інформаційних ресурсів. 
Предмет дослідження: процес приєднання повнотекстових версій публікацій, що 

зберігаються у електронному науковому архіві Науково-технічної бібліотеки Національного 
університету «Львівська політехніка» із бібліографічними описами бази даних «Праці вчених 
Львівської політехніки». 

Питання, зокрема, приєднання бібліографічних описів бази даних праць співробітників 
університету із повнотекстовим контентом електронного архіву порушувалися у працях 
Патрушевої Т. [1], Воропаєвої В. Я. [2], Ковязіної О. В. [3], які подають відомості про наявність 
можливості для користувача переходу від метаданих електронного каталогу до повнотекстових 
матеріалів, що зберігаються у інших базах даних. 

Так, Воропаєва В. Я. розглядає створення внутрішньої електронної бібліотеки шляхом 
зібрання в бібліотеці (з відповідними посиланнями на повні тексти в електронному каталозі) 
наукових і методичних праць співробітників Донецького національного технічного університету [2]. 

Патрушева Т. вказує, що через електронний каталог Наукової бібліотеки цілодобово 
здійснюється доступ до електронних бібліографічних реферативно-повнотекстових баз 
даних [1, с. 124]. 

Як зазначає Ковязіна О. В., важливою складовою роботи із формування бази даних праць 
співробітників Інституту обчислювального моделювання СВ РАН постала вимога прив'язки до 
записів, що містять повні тексти [3]. 

У Науково-технічній бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» 
створено базу даних «Праці вчених Львівської політехніки» [4] як інформаційного ресурсу, що 
акумулює бібліографічні описи публікацій вчених університету (рис.1). Електронна база даних 
запроваджена у 2007 році та формується на основі кафедральних звітів (списків праць викладачів) 
про наукову роботу. 

 

Рис. 1. Зовнішній модуль бази даних «Праці вчених Львівської політехніки». 
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З 2009 року бібліотека розпочала ведення інституційного репозитарію університету – 
електронного наукового архіву. 

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету 
Львівська політехніка – це база даних, де розміщені повнотекстові наукові та навчальні документи 
працівників університету і партнерів. Даний ресурс налічує понад 25000 електронних документів. 

Одним із джерел наповнення електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки 
«Львівської політехніки» є Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 
[5, с. 194]. 

Формування технологічного процесу приєднання до бібліографічного опису документа його 
повнотекстової електронної версії було розпочато у 2013 році. Технологічні аспекти цього 
процесу обговорювалися у ході проведення у НТБ Львівської політехніки щорічного 
міжвузівського семінару «Особливості роботи системи «УФД/Бібліотека» у бібліотеці вищого 
навчального закладу». 

Даний процес здійснюється працівниками відділу наукової бібліографії у технологічному 
комплексі, що передбачає наповнення і редагування бази даних «Праці вчених Львівської 
політехніки». 

До функціональних обов’язків цього відділу також входить забезпечення технологічного 
циклу із формування Електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного 
університету «Львівська політехніка», що забезпечує поширення доробку співробітників Львівської 
політехніки не тільки у середовищі локальної бібліотечної мережі, а й у глобальній мережі Інтернет 
в межах світових тенденцій розвитку відкритого доступу. 

 

Рис. 2. Технологічний процес приєднання електронної адреси повнотекстового документа до аналітичного 
опису у базі даних. 

Приєднання повнотекстової версії документа відбувається двома шляхами: 
 при формуванні метаданих на документ у базі даних «Праці вчених Львівської політехніки»; 
 при редагуванні електронного наукового архіву. 



Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства 

201 

Перший шлях передбачає приєднання електронної копії документа до бібліографічного опису 
у системі УФД/Бібліотека при створенні метаданих на документ. Цей процес забезпечується за 
допомогою технологічних можливостей АБІС, оскільки в процесі роботи відбувається звернення до 
форми «Електронна копія» (рис. 2). 

При перегляді нових надходжень до фондів бібліотеки бібліограф вносить у базу даних 
«Праці вчених Львівської політехніки» бібліографічні описи праць співробітників університету: 

 аналітичні описи на статті із тематичних серій «Вісника Національного університету 
«Львівська політехніка», збірників наукових праць університету, матеріалів конференцій; 

 бібліографічні описи окремих праць: монографій, навчальних посібників, підручників, 
методичних розробок. 

Технологічно процес відбувається наступним чином: 
Крок перший – внесення метаданих про публікацію у відповідні поля форми «Бібопис 

документа» бази даних «Праці вчених Львівської політехніки»; 
Крок другий – звернення до електронного наукового архіву бібліотеки для копіювання 

персонального ідентифікатора електронної версії публікації (електронної адреси документа); 
Крок третій – відкриття у формі «Бібопис документа» вікна «Електронна копія» і заповнення 

необхідних полів: 
 проставлення у полі «Електронна копія існує» відмітки про її наявність; 
 виділення «URL» у полі «Місце збереження документа»; 
 внесення електронної адреси документа у поле «Ім’я файла документа». 
Шлях другий передбачає дії від зворотнього. При первинному редагуванні електронного 

архіву чи редагуванні з метою оновлення [6, с. 101] необхідно: 
 звертати увагу на відомості про приєднання повного тексту документа до метаданих з бази 

даних «Праці вчених Львівської політехніки»; 
 при відсутності гіперпосилання – скопіювати персональний ідентифікатор електронної 

версії публікації (електронну адресу документа) до бази даних «Праці вчених Львівської 
політехніки»; 

 далі діяти згідно кроку третього у попередньому алгоритмі. 
Кінцевим результатом описаного технологічного процесу, після оновлення адміністратором 

електронного каталогу, буде отримання бібліографічного опису документа із зазначенням 
гіперпосилання на повнотекстову версію, розміщену у середовищі електронного наукового архіву 
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Зразок бібліографічного опису в електронному каталозі, що має посилання на електронну копію. 

Даний процес приєднання електронних версій публікацій співробітників університету із 
бібліографічними описами бази даних «Праці вчених Львівської політехніки» дозволяє: 
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 підвищити інформативність бази даних «Праці вчених Львівської політехніки»; 
 забезпечити взаємозв’язок електронного каталогу із повнотекстовою базою даних; 
 надати можливість on-line обслуговування; 
 розширити функціональні можливості відкритого доступу до напрацювань працівників 

Львівської політехніки; 
 підвищити показники цитування публікацій.  
Таким чином, дві автономні бази даних – інформаційно-бібліографічна та повнотекстова 

трансформуються в пов'язані між собою з допомогою вбудованих гіперпосилань інформаційні 
ресурси. 
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