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  Одним з пріоритетів розвитку цифрового суспільства в Україні є
забезпечення вільного доступу до бібліотек різних галузей та відомств, які
є важливими компонентами інформаційно-ресурсного забезпечення
сучасного суспільного розвитку. Поряд ізцим збільшення та інтеграція
ресурсів, забезпечення до них віддаленого доступу, сприяє вирішенню
вагомої суспільно-значущої проблеми – побудові колективної пам’яті.
Електронні бібліотеки є складовою науково-освітнього інформаційного
простору, а також національного бібліотечно-інформаційного фонду
країни. Наразі, Електронна бібліотека Національної академії педагогічних
наук України посідає чільне місце в науково-освітньому просторі України
та є потужним ресурсом для навчальних цілей і проведення наукових
досліджень у галузях освіти та психології, створює можливості для
представлення науково-педагогічного доробку України у світовому
науковому просторі.
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РОЗРОБНИКИ:

Інститут цифровізації
освіти НАПН України.

ЩО НАДИХНУЛО?



ДЕ ЦЕ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ

Функціонування Електронної
бібліотеки НАПН  України має низку
переваг:
-    оперативне інформування
наукових та науково-педагогічних
працівників про результати
наукової діяльності в світі;
-    збереження електронних
ресурсів наукового, навчального,
довідкового призначення;
- координація наукової діяльності;
-   забезпечення входження
наукової громадськості країни до
світової наукової громадськості та
світового інформаційного ринку;
- забезпечення вільного доступу до
інформаційних ресурсів, кількість
яких у друкованій формі є
обмеженою, і таких, що створені
тільки в електронній формі;
-     забезпечення користувачам
відкритого безкоштовного доступу
до роботи з повнотекстовими
інформаційними ресурсами;
- моніторинг результатів наукової
продукції.

   Електронна бібліотека НАПН України
розроблена і функціонує на
спеціалізованому програмному у
забезпеченні EPrints.

ЧИМ ЦЕ КРАЩЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контакти:  iv69svetlana@gmail.com.

  Розробку практично впроваджено і вона вміщу в себе понад 28 000
інформаційних ресурсів (станом на кінець 2022 р.), серед яких посібники,
підручники, навчальні програми, монографії, методичні матеріали,
дисертації, збірники матеріалів конференцій, семінарів, статті, тези
доповідей, презентації, аудіозаписи наукових заходів, навчальні матеріали,
результати експериментів тощо. Інформаційні ресурси з Електронної
бібліотеки НАПН України можливо безкоштовно завантажити і
використовувати для організації освітнього, виховного процесу для
підготовки до проведення уроків, лекцій, семінарів тощо, а також для
виконання наукових досліджень.


