
Наукова бібліотека отримала безкоштовний доступ до баз даних:  SCOPUS;   

                                                                                                        Web of Science;    

повнотекстового електронного архіву української історичної періодики           

LIBRARIA.     

 

Реферативна база даних SCOPUS від Elsevier. 

    З 01 вересня 2019 року по 31 травня 2020 року згідно з наказом МОН 

України від 27.02.2019 № 269 "Про надання доступу вищим навчальним 

закладам і науковим установам, що знаходяться в сфері управління 

Міністерства освіти і науки України", продовжено доступ до однієї з 

найбільших у світі універсальної реферативної та науко метричної бази 

даних SCOPUS видавництва Elsevier. База даних індексує близько 21 000 

назв різних видань від більш ніж 5 000 видавництв, а також містить 

інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових 

виданнях. 

Реферативна база даних Web of Science. 

З 01 вересня 2019 року по 31 травня 2020 року передплачено доступ до 

міжнародної бази даних Web of Science. 

Реферативна база даних Web of Science – реферативна база даних 

наукового цитування, надається компанією Thomson Reuters. Web of Science 

надає можливість пошуку серед понад 12 тис. журналів і 160 тис. матеріалів 

конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук, що 

дозволяє отримати найбільш релевантні дані. Крім пошуку, Web of Science 

встановлює посилання між певними дослідженнями з використанням 

цитованих матеріалів і тематичних зв’язків між статтями, встановленими 

авторитетними дослідниками, що працюють в даній області. 

УВАГА! Доступ до баз даних SCOPUS,  Web of Science можливий у 

читальному залі Наукової бібліотеки та будь-якого комп'ютера в локальній 

мережі університету! 

Наукова бібліотека отримала безкоштовний доступ до повнотекстового 

електронного архіву української історичної періодики LIBRARIA. 

LIBRARIA – проект компанії Архівні інформаційні системи, що 

здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями 

в Україні та за її межами. Мета проекту – оцифрувати та надати доступ он-

лайн до чим більшого масиву української історичної періодики. 

   Архівні інформаційні системи LIBRARIA розпочали роботу над 

створенням LIBRARIA 2012 року, коли було відскановано перші колекції 

українських газет. Наразі оцифровано близько 700000 сторінок понад 400 

видань українською, польською, німецькою, румунською, ідиш, 

кримськотатарською та російською мовами, що видавалися у різних регіонах 

України та поза її межами. Ресурс постійно наповнюється. 

   На даний момент ресурс містить 485 назв, 72055 випусків, 426326 сторінок 

періодичних видань із фондів українських архівів та бібліотек, Книжкової 

палати України. Доступні цифрові зображення газет, а також численні 

інструменти для повнотекстового пошуку. 

   Ознайомитися з архівом можливо у читальному залі Наукової бібліотеки. 


