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Biblioteka uniwersytetska jako 
marka i główne źródło dostępu 

do informacji naukowej  
(przykład 

Biblioteki Naukowej Uniwersytetu 
Narodowego „Akademia Kijowsko- 

Mohylańska”, Ukraina) 



Biblioteki w Ukrainie 
•25 000 + 
•18 000 – biblioteki 
miejskie 
•800 +  –  biblioteki 
uniwersytetskie 
•900 + - biblioteki 
medycznie 
•Ogólny księgozbiór– 400 
mln. 



Nauka w Ukrainie 

Narodowa Akademia 
Nauk Ukrainy = 

National Academy of 
Science of Ukraine: 

 215 instytucje 
badawcze 
 
 

The Ministry of 
Education and 
Science, Youth 
and Sports of 

Ukraine 
 846  - uczelni 

 
       197–  

uniwersytety 
 

 ~ 2,8 mln. studentów 
  

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefWWGMZKNDEAVsOJzbkF;_ylu=X3oDMTBqaXB1b3BqBHBvcwM2MQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ka6eb2rm/EXP=1254582806/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=ukraine+flag&b=61&ni=20&ei=utf-8&pstart=1&fr=yfp-t-701&fr2=sg-gac&w=500&h=375&imgurl=static.flickr.com/37/102167411_c5bc322b28.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/irish-guy/102167411/&size=69k&name=Ukraine+Flag+Lvi...&p=ukraine+flag&oid=6dc43c239dbe7c28&fr2=sg-gac&fusr=Irish+Guy&


Biblioteka Uniwesytetska jako 
„wydawca” 

Każda uczelnia zobowiązana 
prezentować wyniki swoich 

badań zgodnie iz swoją 
strategią ich publikowania i 

rozpowszechniania  
 

możliwe warianty 
 repozytorium instytucjonalny 
 OA czasopismo   



Open Acces w UKRAINIE 

28 
Repositories  

1600+ 
journals 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_69EsZKzWwAX1SjzbkF/SIG=121tv85s6/EXP=1254581309/**http:/www.flickr.com/photos/msc72/479619101/


31 Ukrainian journals  



National University of Kyiv Mohyla 
Academy 

 Uniwersytet założony w 1615 
(do1815) 

 Odrodzony w 1991  
 Najstarsza Uczelnia w Ukrainie 
 1000+ zatrudnieni 

 450 badaczy 
 3,500 studentów 
 7 PhD programów 
 Znajduje się w ranking ukraińskich 

uczelni  
 Na czasie Akademia jest 

nowoczesnym symbolem intelektu 
niepodległej Ukrainy 

 Akademia w swojej działalności 
wprowadza standarty jakości z 
najlepszych uczelni euripejskich  
 



Biblioteka jako serce Uniwersytetu 
 Od pierwszej książki w 

1991 – do1 mln. teraz 
 33% - kolekcja źródeł 

elektronicznych 
 10 jednostek biblioteki 

na terytorium campusu 
 kadry- 64 
 Codzienna liczba 

wizytów w 2011 - 
- 1790 

 



Biblioteka jest głównym źródłem 
do informacji naukowej przez: 

 swoje serwisy  
 kolekcje (drukowane=tradycyjne i 

elektroniczne) 
 warsztaty naukowe i edukacyjne czyli „jak i 

gdzie mogę znaleźć potrzebną książkę oraz e-
czasopismo” etc. 

 ciągly, stały i profesjinalny reference  
 
 
 
 



http://www.library.ukma.kiev.ua 



Informacja naukowa jest dostępna 
przez : 

 Internet katalog zbiorów Biblioteki  (OPAC)  
 Research Databases (EBSCO, Oxford 

Journals, HINARI, Springer Link Collection, 
JSTOR etc) 

 E-Journals (A-Z) – serwis dostępu do 
wszystkich e-czasopism Biblioteki 

 E-Archive eKMAIR – Open Electronic 
Archive contains research works of Academy 
professors and falulty members      

 E-czasopisma NaUKMA (Magisterium, 
Scientific Papers of NaUKMA)     
 
 
 



E-katalog (pracuje na platformie Aleph, Integrated Library 
System from Ex Libris Group) 

 

291 936 marc-rekordów

Pesonalne konto użytkowika 

Wirtualne kolekcje e-katalogu 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ex_Libris_Group&action=edit&redlink=1


Możliwości wyszukiwania: 
• Szukanie proste 
• Szukanie zaawansowane 
• Wyniki wyszukiwania 
• Poprzednie wyszukiwania 
• Moja „e-półka” 

 



Research Databases 
Ogólna ilość naszej biblioteki cyfrowej składa 2 154 176 
tytułów: 
• 104 221 e-czasopisma 
• 2 046 147 –e-książki 
• 830 –e-gazety 
• 120 142 – inne materiały w pełnym tekście 
• 1 200 – karty 
• 1 195 – wideo-materiały  
• 22 805 – audio- książki 

 
 
 



Subscribed Resources 



                 Open Access Resources 



E-Journals (A to Z) – serwis dostępu do 
wszystkich e-czasopism Biblioteki 

 



Testujemy przez cały rok 
EBSCO Discovery Service 



E-Archive eKMAIR – Open Electronic Archive 
zawiera prace badawcze profesorów  i wykładawców 

NaUKMA 

 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ 

• 1311 rekordów 
• 21 społeczność   
• różne typy dokumentów 

 
 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/


Opis meta-danych rekordu 



Dodatkowe biblioteczne serwisy 
 „Materiały do kursów” (Course reserve) –  

dostęp materiałów rekomendowanych przez 
wykładowców dla kursów bieżącego 
semestru/roku 

 Zapytaj Biblotekarza (onlile-reference) 
 Regularne warsztaty z pytań wykorzydtanie 

zasobów elektronicznych  
 



Zapytaj Bibliotekarza 



Jesteśmy przedstawieni w Word 
Digital Library 



Budujemy markę Biblioteki przez 
sieci socjalne  i personalny blog  





Dostęp do globalnej naukowej 
informacji i tworzenie ukraińskiego 

badawczego contentu 
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http://www.elibukr.org/  

http://www.elibukr.org/


 
 

 
 

 



ELibUkr-OA – multi-universities repository   
http://oa.elibukr.org/  

 

•600+ rekordów 
•53 badaczy  
•34 instytucji 
•25 448 plików do 
pobrania 
 
 

http://oa.elibukr.org/


Dziękuję z głębi serca za 
uwagę! 

  

himosop@ukma.kiev.ua 
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