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АБІС Koha як основа для 
формування віртуального 

бібліотечного простору 
Тернопільського 

національного технічного 
університету імені Івана 

Пулюя



Віртуальний освітньо-науковий портал у 
Тернопільському національному 

технічному університеті імені Івана Пулюя 
(ТНТУ) розбудовується у вигляді 

наступних компонентів:
• середовища електронного навчання -

Learning Management System (LMS) ATutor
• інституційного репозитарію ELARTU - DSpace
• енциклопедичного ресурсу - MediaWiki
• бібліотека - Integrated Library System (ILS) 

Koha



Взявши на себе основні функції ILS
Університету такі як обслуговування 
книговидачі, надання електронного каталогу у 
стилі Бібліотека 2.0, персоналізація робочого 
простору користувача тощо, стала разом із 
інституційним репозитарієм 
ELARTU  платформою 
для створення системи 
моніторингу видавничої 
активності науковців 
Університету. 



Історія бібліотеки

• 1962 - бібліотека 
загальнотехнічного факультету 
Львівської Політехніки

• 90-і - впровадження інформаційних 
технологій у роботу бібліотеки

• від 2005 - УФД/Бібліотека
• від 2012 - АБІС Koha



2000-2002



2002-2005



2005-2010



2011- сьогодні



• За АБІС УФД/Бібліотека залишені  
функції каталогізації та виведення 
на друк форм: сумарна та 
інвентарна книги, акти списання, 
каталожні карточки, наклейки зі 
штрихкодами

• АБІС Koha  забезпечує ведення 
обліку книговидачі та роботу 
сучасного електронного каталогу



Схема взаємодії двох АБІС:
УФД/Бібліотека та Koha



Взаємодія УФД/Бібліотека 
та Koha

• Крок 1. Бібліографічні записи регулярно
(подобово) експортуються у проміжний
уніфікований формат (у даному випадку
MarcXML)

• Крок 2. На цьому етапі експортовані бібліографічні
записи порівнюються з наявними у ILS Koha,
виділяються нові записи/примірники, застарілі та
змінені

• Крок 3. Здійснюється внесення нових, вилучення
застарілих та оновлення змінених записів. При цьому
особлива увага приділяється збереженню цілісності
даних книговидачі та інших даних (зокрема
обкладинок) у ILS Koha



Після запровадження електронного 
каталогу на АБІС Koha бібліографічні 

записи наукової бібліотеки ТНТУ стали 
добре індексуватися популярними 

пошуковими системами



Найбільш популярні функції 
електронного каталогу:

• гнучкий та розвинений пошук
• огляд полиці за близькими по 

класифікації примірниками
• вивід зображення обкладинки
• можливість ділитися у соціальних 

мережах 
• формування підбірок літератури
• додатковий пошук у інших книгозбірнях, 

книгарнях та електронних бібліотеках



Поширення на книгу у Facebook



Робота з читачами



Бібліографія науковців ТНТУ
імені І.Пулюя

Підготовка бібліографічних видань була 
завжди однією з функцій бібліотек



Останніми роками інформація про 
публікації стала широкодоступною у 

мережі Інтернет



Джерела бібліографії 
науковців університету:

• Електронний каталог бібліотеки
• Наукові бази даних
• Інституційний 

репозитарій



Популярність відкритого доступу та 
заохочення до самоархівації привело 

до того, що більшість науково-
освітніх установ мають свій чи 

кооператавний репозитарій 
відкритого доступу



Інституційний репозитарій 
Тернопільського національного 

технічного університету імені 
І.Пулюя

http://elartu.tntu.edu.ua/

http://elartu.tntu.edu.ua/


Науковці ТНТУ
Статистика публікацій за 

авторами
http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/statystyka-

publikacij-za-avtoramy/

• Scopus 
• ELARTU 
• Електронний каталог



Завдяки автоматизації збору даних 
бібліографія для кожного автора 

оновлюється щоденно



Схема утворення бібліографії 
авторів



Реалізації такого проекту 
суттєво сприяло використання 
у ТНТУ відкритого програмного 

забезпечення:
• Koha як платформа для АБІС
• DSpace для 
інституційного 
репозитарію



Автоматизація процесу збору інформації 
дозволила відслідковувати публікації 

вчених майже в реальному часі по мірі 
їх появи джерелах бібліографії

Це вдалося вирішити завдяки відкритому 
коду та продуманій структурі ILS Koha, 
яка легко надається до інтеграції у інші 
інформаційні середовища та створення 
різноманітних застосувань на її основі



Витяг з бібліографії одного з авторів



Таблиця статистичних даних



Dane statystyczne jednego z 
autorów



Підвищення оперативності 
складання бібліографій є важливою 
в плані оцінки вкладу вчених у 
розвиток науки, проведення 
кадрової політики та вагомим 
фактором у 
системі управління 
якістю роботи 
навчального закладу



Поширення Koha в Україні
• 2006-2007 – Львівська національна 

наукова бібліотека України імені В. 
Стефаника

• Харківський національний університет 
міського господарства ім. О.М.Бекетова

• Тернопільський національний технічний 
університет ім. І.Пулюя



Стан локалізації Koha

ILS Koha як і будь-яке інше відкрите 
програмне забезпечення легко 

надається до локалізації різними 
мовами. Інтерфейс системи 

повністю перекладено 23 мовами 
та ще 48 мовних перекладів у 

роботі



Стан перекладу українською мовою

українською об’єм (слів)

Інтерфейс читача 100 % 9467

Інтерфейс бібліотекаря 51 % 43013

Вбудована довідка 5 % 42237

Таблиці налаштувань 40 % 10829

Повне керівництво ні 119023

Шаблони UNIMARC
(УкрМарк)

так

Шаблони Marc21 так



Стан перекладу інтерфейсу 
бібліотекаря

На допомогу перекладачам в ТНТУ 
створено веб-службу таблиць 
перекладів інтерфейсу АБІС Koha



Бібліотеки використовуючи інформаційно-
комунікаційні технології  уже доклали багато 

зусиль, часу та коштів, щоб зробити свої 
ресурси доступними. ILS Koha може стати 
платформою для об’єднання зусиль для 

створення програмного забезпечення, яке б 
задовольнило майбутні професійні потреби 

бібліотек

орі (звідки походить слово Koha —
дар) є прислів’я:

„Завдяки нашим спільним вкладам наші племена 
процвітатимуть“ (в оригіналі 

„Na to raurau na taku raurau ka ora ai te iwi“).



Дякую за увагу!

http://library.tntu.edu.ua/

http://elartu.tntu.edu.ua/

http://koha.tntu.edu.ua/

lib@tu.edu.te.ua

http://library.tntu.edu.ua/
http://elartu.tntu.edu.ua/
http://koha.tntu.edu.ua/
mailto:lib@tu.edu.te.ua
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