
Микола Гоголь in electronic library 

Функціонуваннѐ бібліотек в 
інформаційному суспільстві вимагаю 
нових технологічних рівнів 
діѐльності.  



 
В Електронній бібліотеці Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголѐ наѐвні 
повнотекстові скановані стародруки гоголівських 
фоліантів XIX століттѐ. 
Формуваннѐ таких колекцій стало одним із 
завдань бібліотеки.  

  



84(4Рос)5 
Г 58 
 
    Гоголь, Николай Васильевич. 
    Размышлениѐ о божественной литургии *Электронный 
ресурс+ / Н. В. Гоголь. - 2-е изд., без перемен. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Типографиѐ П. А. Кулиша, 1859. - 148 
с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версиѐ печ. 
публикации. - Б. ц. 
ББК 84(4Рос)5 



84(4Рос)5 
Г 58 
 
    Гоголь, Николай Васильевич. 
    Ночь перед Рождеством *Электронный ресурс+ / Н. В. Гоголь. - народное 
издание книжного магазина В. Думнова, под фирмой "Наследники братьев 
Салаевых". - Электрон. текстовые дан. - Москва : Типографиѐ Э. Лисснера и Ю. 
Романа, 1887. - 84 с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версиѐ печ. 
публикации. - Б. ц. 
ББК 84(4Рос)5 
Рубрики: Російська література--художнѐ література 
 
Повний текст/зовнішній ресурс   (постраничный просмотр) : Гоголь Н. Ночь 
перед Рождеством 
Экземплѐры всего: 1 
ВІТКЗ (1) 
Свободны: ВІТКЗ (1) 





 





Сканований матеріал ідентичний 
друкованому варіанту: 
- зображеннѐ обкладинки; 
- повний текст. 
В БД «Електронна бібліотека» додатково 
подаютьсѐ:  
- бібліографічний опис;  
- зовнішній ресурс, ѐкий відсилаю до повного 
тексту виданнѐ. 



Повнотекстовий пошук представлених в Електронній 
бібліотеці видань Миколи Гоголѐ здійсняютьсѐ за 
допомогоя:  
- клячового слова; 
- автора; 
- назви; 
- року виданнѐ. 









Ніжинські вісті 

Статті про Миколу Гоголѐ, ѐкі 
надруковані в періодичній пресі, 
потрібно шукати у БД «Електронний 
архів краюзнавчих періодичних 
видань». 



Шифр: НВ/1942/26 (24 червнѐ) 
   Газета 
    Ніжинські вісті *Электронный ресурс+/ Орган Ніжинського Міського 
Управліннѐ. - Ніжин : Орган Ніжинського Міського Управліннѐ, 1942 - - 
1943. - Выходит дважды в неделя 
    1942г. N 26 (24 червнѐ) 
    Перейти к внешнему ресурсу: Ніжинські вісті. - Газета, 1942г. № 26 (24 
червнѐ) 
    Имеятсѐ экземплѐры в отделах: всего 1 : Ч.З.№2 (1) 
    Свободны: Ч.З.№2 (1)  



Радѐнський Ніжин 



Шифр: РН/1952/27/28 (4 березнѐ) 
   Газета 
    Радѐнський Ніжин *Электронный ресурс+/ Орган Ніжинського МК і 
РК КП(б)У та міської і районної Рад депутатів трудѐщих Чернігівської 
обл. - Ніжин : Ніжинська друкарнѐ, 1943 - - 1963 
    1952г. N 27/28 (4 березнѐ) 
    Повний текст/зовнішній ресурс   (постраничный просмотр) : 
Радѐнський Ніжин. - Газета, 1952г. № 27/28 (4 березнѐ) 
    Имеятсѐ экземплѐры в отделах: всего 1 : Ч.З.№2 (1) 
    Свободны: Ч.З.№2 (1) 



Шифр: РН/1959/39 (29 березнѐ) 
   Газета 
    Радѐнський Ніжин *Электронный ресурс+/ Орган 
Ніжинського МК і РК КП(б)У та міської і районної Рад 
депутатів трудѐщих Чернігівської обл. - Ніжин : 
Ніжинська друкарнѐ, 1943 - - 1963 
    1959г. N 39 (29 березнѐ) 
    Имеятсѐ экземплѐры в отделах: всего 1 : Ч.З.№2 (1) 
    Свободны: Ч.З.№2 (1)  



Шифр: РН/1959/40 (1 квітнѐ) 
   Газета 
    Радѐнський Ніжин *Электронный ресурс+/ Орган 
Ніжинського МК і РК КП(б)У та міської і районної Рад 
депутатів трудѐщих Чернігівської обл. - Ніжин : 
Ніжинська друкарнѐ, 1943 - - 1963 
    1959г. N 40 (1 квітнѐ) 
    Имеятсѐ экземплѐры в отделах: всего 1 : Ч.З.№2 (1) 
    Свободны: Ч.З.№2 (1)  







 
 

Відділ інформаційних технологій та комп’ятерного забезпеченнѐ 
Завідувач відділу: Яковенко Тетяна Віталіївна 
 тел.: (04631)7-19-71 
е-mail:  255.zero@ukr.net 

 

Створені бібліотекоя БД «Електронна 
бібліотека» та БД «Електронний архів 
краюзнавчих періодичних видань» 
сприѐять розкриття та збереження 
унікальних фондів бібліотеки 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголѐ та забезпечуять 
вільний доступ користувачам до 
інформації, її комфортний пошук і  
використаннѐ.  

mailto:255.zero@ukr.net

