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Центральна наукова бібліотека надає користувачам 
доступ до баз даних, які створюються саме у 
бібліотеці. Це бази даних:

• eKhNUIR – репозитарій праць вчених Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна

http://dspace.univer.kharkov.ua/

• eScriptorium – архів рідкісних видань та рукописів для науки та 
освіти

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/

• KARAZIN.Back2News - електронний архів оцифрованих
періодичних видань ЦНБ

http://karazin.back2news.org/

Ці бази даних дають можливість без реєстрації шукати 
необхідну інформацію та скачувати її. Доступ до них можливий 
будь-якому користувачу Інтернет у режимі 24/7.



eKhNUIR - репозитарій праць вчених університету

Корисні посилання

Режими 
перегляду

Пошук

http://dspace.univer.kharkov.ua/



eKhNUIR: структура репозитарія



eKhNUIR: перегляд архіву за назвою

Переміщення  архівом 
за допомогою абетки 
або з уточненням за 
першими символами

Сортування за абеткою 
назв, за датою випуску 
документа або датою 
надходження до архіву 
у порядку 
зростання/зменьшення

Переміщення  
сторінками



eKhNUIR: перегляд архіву за словником авторів

Аналогічний інтерфейс
у перегляді за темами 
(ключовими словами)

Переміщення словником 
авторів за допомогою 
абетки або з уточненням 
за першими символами

Вибір конкретного автора



eKhNUIR: перегляд архіву за датой надходження (або випуска) документа 

Переміщення архівом 
за конкретним роком

Переміщення   
сторінками архіву

Сортування за 
зростанням/зменьшенням



eKhNUIR: перегляд архіву за розділами та колекціями



eKhNUIR: перегляд архіву за розділами та колекціями. Розділ 
Спеціалізованих вчених рад, де розміщуються дисертаційні матеріали



eKhNUIR: перегляд архіву за датой надходження (або випуска) документа 

Розширений 
пошук

Вибір критеріїв 
пошуку



eKhNUIR: результат перегляду за автором (або пошуку) - Шкуратов

Переглянути або 
завантажити документ

Незмінна індивідуальна 
адреса документа

Перегляд статистики 
звернень та завантажень 
документа 



eKhNUIR: перегляду завантаженого документа



eKhNUIR:  статистика звернень к документу



eKhNUIR: для отримання права розміщувати свої роботи у репозитарії
автор повинен зареєструватись у ньому (див. Інструкцію реєстрації)



- архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти

• У архіві розміщуються оцифровані копії документів з фонду ЦНБ, на які не розповсюджується 
Закон про авторське право та суміжні права

• Архів створений на платформі того ж програмного забезпечення DSpace, що і репозитарій
eKhNUIR, тому правила перегляду архіву, пошуку та завантаження документів однакові

• Наповнення архіву відбувається:

• за запитами науковців

В електронному архіві видання, що оцифровані за запитами
читачів з Латвії, Грузії, Польщі, Швеції, Бельгії, Германії, 
Великобританії, Росії та інш.

• за запитами кафедр університету для навчального процесу

• оцифровка окремих колекцій із фондів ЦНБ 

Перш за все, це видань з історії Університета та рідкісні 
харківські видання

• створення віртуальних тематичних колекцій до значущих дат

• видання з фондів бібліотек - партнерів проєкту

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/



Режими 
перегляду

Пошук

Корисні посилання

- архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти



: з колекції рукописів

Переглянути або 
завантажити документ

Незмінна індивідуальна 
адреса документа

Перегляд статистики 
звернень та завантажень 
документа 



: перегляд розділів та колекцій



- колекція харківських періодичних видань



: з колекції рукописних книг



- з колекції видань кириличного друку



: з колекції рідкісних видань XIX – XX ст.



- з колекції «Перша столиця» – Харків у 1919-1934 рр.



KARAZIN.Back2News: архів оцифрованих періодичних видань ЦНБ

• У архіві розміщуються оцифровані та розпізнані електронні копії періодичних видань (на 
цей час - газет) з фонду ЦНБ, на які не розповсюджується Закон про авторське право та 
суміжні права

• Архів надає можливість шукати у тексті видання 

• Зміст номера періодичного видання структурований за статтями та зображеннями

• Навіть у випадку архаїчних шрифтів сторінки видань цілком читабельні

• Можливість виділити частину тексту в документі та скопіювати її в Word

• Користувач може завантажити номер видання у pdf-форматі

http://karazin.back2news.org/



KARAZIN.Back2News: архів оцифрованих періодичних видань ЦНБ

Режими 
перегляду

Пошук

Пошук

Статистика 
наповнення 
архіву



KARAZIN.Back2News: перегляд (пошук) за назвою видання

Можливість 
відсортувати 
результат 
пошуку



KARAZIN.Back2News: архів оцифрованих періодичних видань ЦНБ

Обраний 
документ

Пошукові 
запити



KARAZIN.Back2News: перегляд обраного документа

Завантаження 
документа у 
pdf-форматі

Режими перегляду

Режим 
виділення 
частини тексту



Архіви мають свої сторінки на 

З усіма питаннями щодо використання цих ресурсів звертайтесь, будь ласка, 
до відділу Автоматизації та програмного забезпечення ЦНБ 
(головний корпус, кімн. 8-20), тел. 707-50-02,
it.cnb@karazin.ua


