
 

     Бібліотека імені ака-
деміка М. О. Лавровсько-
го є структурним підроз-
ділом НДУ імені Миколи 
Гоголя і має свій власний 
сайт. Це загальнодоступ-
ний інформаційний пор-
тал, який складається із 
програмного комплексу, 
ресурсів і сервісу, приз-
начений для оперативно-
го задоволення інформа-

ційних потреб усіх категорій користувачів. Забез-
печення інформацією стає можливим в любому 
куточку світу  — досить відвідати наш сайт.  

    Головний інтерфейс сайту функціонально 
розділений на дві умовні зони.  Одна зона — ос-
новна: розкриває інформацію про бібліотеку, її 
ресурси, послуги та пошуковий апарат, про пото-
чні новини і події, а також відкриває зміст певної, 

актуалізованої за кліком, сторінки. На іншій 
зоні—праворуч, містяться посилання на власні 
бази даних та електронні ресурси. 

 

   На цій сторінці 
розміщується регуляр-
но поновлювальна 
інформація про поточні 
події та новини,  які 
відбулись у бібліотеці  
імені академіка М. О. 
Лавровського або у 
бібліотечному світі 
України. 

    Сторінка “Діяльність бібліотеки” дає 
вичерпну інформацію про корпоративну, 
просвітницьку, інформаційну діяльність нашої 
книгозбірні; про її наукову роботу, видання 
бібліотеки; тематичні віртуальні виставки та 
нових надходжень до книжкового фонду.  

    На сторінці “Про 

бібліотеку” міститься 

інформація  про кни-

гозбірню, її структу-

ру, фонди, контакти. 

Користувачі можуть 

ознайомитися з нор-

мативними докумен-

тами бібліотеки, її іс-

торією; здійснити вір-

туальну екскурсію по 

бібліотеці та Музею 

Рідкісної книги. 

 

      Сторінка “Послуги біблі-
отеки” розповідає про інфор-
маційні послуги та сервіси: 
Міжбібліотечний абонемент 
(МБА) - можливість замовити 
документи з інших бібліотек; 
Індексування наукових 
праць за УДК, ББК; Елект-
ронна доставка (ЕД) доку-
ментів; Замовлення літерату-

ри через електронний каталог; Віртуальна до-
відка в режимі on-line. 

   Сторінка “Користува-
чам” охоплює корисну 
інформацію для читачів 
бібліотеки: путівник, по-
ради. Вона розповідає 
про правила користуван-
ня бібліотекою, її підроз-
діли, передплачену пері-
одику на півріччя, нові 
надходження до бібліо-
теки. Окремий розділ 
цієї сторінки “На допо-
могу науковцям” містить 
матеріали на допомогу 
викладачам, аспірантам, 
студентам і магістрам. 
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Електронна адреса сайту:                  
https://library.ndu.edu.ua/ 

Основні блоки сайту: 

     Електронний каталог (ЕК) бібліотеки 
ведеться з 2002 р. Електронний каталог  являє 
собою електронну базу даних  бібліографічних 
записів книжкового фонду бібліотеки. Доступ 

до ЕК організований  з 
сайту бібліотеки та через 
всесвітню мережу Інтер-
нет. Незаперечною 
перевагою ЕК є те, що 
він дозволяє  знаходити 
інформацію за кількома 
параметрами пошуку. 

       Електронна  бібліотека 
(ЕБ) повнотекстових видань 
створена в 2013 р. на основі 
повнотекстових  колекцій 
навчально-допоміжних мате-
ріалів, виданих видавництвом 
НДУ імені Миколи Гоголя. 
Користуватись повними 
текстами читачі можуть 
безкоштовно з любого 
комп’ютера, підключеного до 
мережі Інтернет, за умови 
авторизації користувача 
бібліотеки НДУ. Для 
авторизації необхідно ввести 
прізвище та пароль (номер 
читацького квитка). 

       В 2015 р. у бібліотеці Ніжинського вишу 
з’явився свій електронний архів — 
Інституційний репозитарій. Матеріали 
репозитарію створені викладачами, студентами та 
співробітниками університету. Основу архіву 
складають навчальні, навчально-методичні 
видання  та матеріали конференцій. 

Ресурси у вільному  

доступі 

     До уваги користувачів пропонується широкий 
перелік ресурсів відкритого доступу за різними 
галузями знань. На сторінці зібрані посилання на 
некомерційні, безкоштовні інтернет-ресурси, які 
презентують повнотектові версії друкованих ви-
дань.  

Електронний покажчик «е-
Періодика України» містить 
посилання на повнотекстові 
архіви періодичних видань Ук-
раїни. 

Адреса бібліотеки: 

вул. Гоголя, 4; м. Ніжин, 16600, Україна 

Електронна пошта:  biblioteka_ndu@ukr.net  

Телефони: (04631) 2-36-33, 7-41-44 

Електронний каталог               


