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Наповнення репозитарію
• повні електронні версії статей Вісника ТДТУ та 

Галицького економічного вісника;
• електронні версії авторефератів дисертацій, 

представлених до захисту;
• електронні версії поданих тез доповідей на 

конференції, що проводяться в університеті;
• анотовані підсумкові звіти по завершених науково-

дослідницьких держбюджетних темах;
• магістерські роботи, представлені до захисту 

(реферований зміст);
• газета „Університетські вісті“ ;
• авторські роботи, зокрема статті, презентації, 

монографії та інші опубліковані чи неопубліковані 
матеріали.



Розвиток ELARTU
 

• наповнюється авторами та бібліотекарями
• інформаційно-навчальні семінари
• методичні матеріали
• наголос на тривалому зберіганні та популяризації 

творчих здобутків університету



Офіційна сторона ELARTU
• авторський договір,
• положення про інституційний репозитарій ТНТУ, 

ухвалений Вченою радою Університету,
• наказ по Університету про роботу інституційного 

репозитарію,
• офіційна політика відкритого доступу ELARTU,
• реєстрація в агрегаторах OpenDOAR, ROAR, 

OAI.org.ua, Google Академія.



165-річчя Івана Пулюя
• славетний український вчений-

фізик й громадський діяч,
• 2 лютого 2010 р. — святкування 

річниці в ТНТУ ім. Ів. Пулюя,
• музей Івана Пулюя в ТНТУ,
• Пулюївські читання,
• популяризація творчості,
• репринтне видання „Нові і перемінні 

зьвізди“, 1905,
• бібліографічний покажчик „Іван 

Пулюй“,
• пам'ятна монета.



Електронний фонд Івана Пулюя
створений для накопичення, зберігання та вивчення 

наукової спадщини великого українського фізика, 
ім’я якого носить наш Університет.

Значну кількість матеріалів люб’язно надали:
• Львівська національна наукова бібліотека НАН 

України ім. В. Стефаника,
• архів Віденського університету,
• ЦДІА України у Львові.



Структура фонду Івана 
Пулюя

• науково-популярні праці,
• фізика,
• електротехніка,
• прилади для експериментів у викладах фізики в 

середніх та високих школах,
• переклади та публіцистичні статті,
• листування,
• рукописні матеріали з архіву Віденського університету,
• рукописні матеріали з ЛННБ НАНУ ім. В. Стефаника,
• рукописні матеріали з ЦДІА України у Львові,
• графічні матеріали (фотографії, мультимедіа, знімки в 

X-променях, пам'ятні знаки тощо),
• матеріали про Івана Пулюя (книги, статті тощо).



Матеріали, розміщені у фонді



Матеріали, розміщені у фонді

Бібліографічний покажчик “Іван Пулюй: життя в 
ім’я науки та України”



Матеріали, розміщені у фонді

Презентація монети до 165-річчя Івана Пулюя



Сторінки особової картки 
студента



Дисертація “Ueber die Abhangigkeit der Reibung 
der Gase von der Temperatur” – “Залежність 
внутрішнього тертя газів від температури” 



Електронний фонд Івана Пулюя
відкритий до співпраці

• публікація електронних матералів стосовно 
творчості відомого вченого й громадського 
діяча Івана Павловича Пулюя



Дякую за увагу

elartu.tntu.edu.ua

lib@tu.edu.te.ua
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