Науково-дослідний корпоративний проект "Книжкові пам'ятки України"
Корпоративний проект "Книжкові пам'ятки України" надає можливість користувачам
розподілено формувати записи реєстру книжкових пам'яток України: вводити опис
документа відповідно до методичних рекомендацій Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського "Матеріали до реєстру" (структура опису стародруку) –
http://nbuv.gov.ua/node/611. Дані проекту збираються лише із науково-дослідною метою.
Для реєстрації учасників корпоративного проекту на порталі НБУВ необхідно заповнити
реєстраційну форму "Анкета учасника" на порталі НБУВ (http://nbuv.gov.ua/node/2389) –
інформаційний блок «Історико-культурні ресурси».
Анкета учасника проекту "Книжкові пам'ятки України"
Область
Місто
Відомча підпорядкованість
Назва установи
Інтернет-адреса офіційного сайту
Назва підрозділу
Керівник підрозділу (ПІБ)
Контактні особи (ПІБ)
Контактні телефони
Контактна адреса електронної пошти
(e-mail)
Стисла примітка щодо участі у проекті
Після надсилання анкети установа отримає «логін» і «пароль» для доступу до
корпоративного сервера НБУВ. Кожна зареєстрована установа отримає унікальну сиглу в
реєстрі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Сигла буде
використовуватись для позначення місця зберігання примірників документа.
Стисла інструкція користувача БД "Книжкові пам'ятки України"
1. В адресному рядку браузера ввести адресу корпоративного сервера НБУВ
http://corp.nbuv.gov.ua/.

2. У формі на екрані "Вхід до ситеми" ввести отримані під час реєстрації логін і
пароль.
3. Обрати АРМ (автоматизоване робоче місце) – "Каталогізатор"

4. Ввійти до системи "Вхід". Обрати БД для работи (1) та натиснути іконку (2) для
перегляду спуску записів БД.

5. У списку записів обрати необхідний для роботи, або здійснити пошук за
словником.

Для пошуку за обраним терміном словника необхідно двічі натиснути ліву кнопку миші.

6. Для перегляду детального опису документа необхідно натиснути знак "+" поряд з
обраним рядком. Для того, щоб закрити детальний опис документа необхідно
натиснути знак "-" поряд із стислим описом документа.

7. Для реєстрації примірника(ів) документа наявних у вашій установі необхідно
закрити детальний опис документів та у списку стислих описів поряд з обраним
документом зробити лівою кнопкою миші відмітку
редагувати

("олівець" – у верхньому меню).

і натиснути іконку

8. Пересвідчитись, що відкрився для редагування необхідний документ. У відкритому
вікні для редагування натиснути трикутник біля слова "ПРИМІРНИКИ" і
відкрити поля для введення даних.

9. Поряд з полем "Кількість примірників" двічі натиснути іконку
для введення
даних, ввести необхідне значення (лише цифри) і знову натиснути іконку
.

10. За необхідності додати додаткову інформацію про наявні примірники (автограф,
штампи, колекційний примірник, пошкоджений примірник, відсутні сторінки
тощо) заповніть поле "Примітка про примірники": оберіть поле, натисніть іконку
із знаком "…", у відкрите віконце введіть текст, натисніть "ОК".

11. Після введення даних натиснути команду "Зберегти і закрити"

12. Після автоматичного переходу до списку стислих описів, поряд із опрацьованим
документом (стоїть відмітка) натиснути знак "+" і переглянути коректність
введених даних. Сигла установи, де зберігається документ, прописується
автоматично, після чого виводиться назва установи та гіперпосилання до її
офіційного сайту.

13. Якщо дані були введені помилково, необхідно обрати документ для редагування
і натиснути іконку редагувати
("олівець" – у верхньому меню). У
відкритому вікні для редагування натиснути трикутник біля слова
"ПРИМІРНИКИ" і відкрити поля для введення даних. У полі "Видалити" ввести
значення "1" і натиснути команду "Зберегти і закрити"

14. Після автоматичного переходу до списку стислих описів, поряд із опрацьованим
документом (стоїть відмітка) натиснути знак "+" і переглянути видалення даних.
Дані будуть видалені лише із сиглою вашої установи.
15. Для виходу з програми натисніть у правому верхньому куті кнопку

.

