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Пріоритети  впровадження 
комп'ютерних технологій в НТБ ВНТУ
 Комп'ютеризація інформаційного обслуговування 

користувачів.

 Автоматизація всіх технологічних бібліотечних 
процесів.



Перші кроки на шляху впровадження в НТБ 
автоматизованого обслуговування користувачів

 Вивчення досвіду автоматизації бібліотечних 
процесів провідних бібліотек України.

 Вибір автоматизованої бібліотечної системи (з 
1991р. ПЗ CDS/ISIS/M з переходом в 2004р. на АБІС 
«УФД/Бібліотека»).

 Впровадження електронного каталогу (ЕК) на базі 
ПЗ CDS/ISIS/M.

 Конвертування інформації ЕК (більш як 150тис. 
записів) під час переходу з ПЗ CDS/ISIS/M на АБІС 
«УФД/Бібліотека».



Абонемент молодших курсів відділу 
обслуговування навчальною літературою



Електронний каталог (ЕК) – одна з основних умов 
впровадження автоматизованої книговидачі



Штрих-кодування
 Штрих-кодування –

технологія, що контролює 
систему обслуговування і 
забезпечує зв’язок між АБІС 
та фізичними потоками 
бібліотечних документів.

 Маркування бібліотечних 
документів штрих-кодами –
важлива умова переходу на 
автоматизовану книговидачу.



Створення бази даних (БД) користувачів «Читачі» -

невід’ємна складова електронної книговидачі



Електронний читацький формуляр
Електронний читацький формуляр єдиний для всіх 
обслуговуючих підрозділів бібліотеки і відображає 
інформацію про:

 персональні дані користувача;

 поточну книговидачу;

 історію книговидачі;

 контроль терміну повернення документів тощо.



Електронний читацький формуляр
Електронний читацький формуляр єдиний для всіх 
обслуговуючих підрозділів бібліотеки і відображає 
інформацію про:

 персональні дані користувача.

 поточну книговидачу.

 історію книговидачі.

 контроль терміну повернення документів, тощо.



Читацький квиток
 Для студентів денної 

форми навчання ним є 
студентський квиток.

 Для інших користувачів 
(студентів-заочників, 
викладачів, 
співробітників, тощо) 
впроваджено 
ламінований читацький 
квиток зі штрих-кодом.



Результати впровадження 
автоматизованої книговидачі:
 реальна можливість керувати процесом  

обслуговування користувачів;

 впорядкування всіх технологічних процесів в 
бібліотеці: від обліку книги в ЕК до отримання 
статистичних даних про читача, відвідування, 
книговидачу;

 відомості про наявність вільних примірників на 
полиці;

 контроль термінів користування документами;

 автоматичне виявлення читачів-боржників, їх 
блокування та ін.



Перспективи розвитку:
 надання доступу до свого електронного формуляра 

через сайт бібліотеки;

 продовження терміну користування документами 
без втручання бібліотекаря;

 впровадження електронного замовлення 
документа та його електронної доставки;

 бронювання літератури та ін.



Науково-технічна бібліотека 

Вінницького національного технічного університету.

Хмельницьке шосе, 95

м. Вінниця


