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 ІННОВАЦІЙНА 
СИСТЕМА  ДЛЯ РОБОТИ 

СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК 
яка працює як один-два-три!

створено українським IT-ком`юніті 
для українських бібліотек 

та українських читачів



БІЛЬШЕ РОКУ 
НАШІ ФАХІВЦІ  ПРОВОДИЛИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ТА 
ВИВЧАЛИ ВСІ НОРМАТИВИ  
ТА СПЕЦИФІКУ РОБОТИ 
БІБЛІОТЕК  В УКРАЇНІ 
ТА ЄВРОПІ
 



ПРОБЛЕМА #1

ЛЮДИ НЕ ХОДЯТЬ 
ДО БІБЛІОТЕКИ 

популярність бібліотек 
падає з кожним роком

читачі просто не знають які книжки є в бібліотеці

бібліотекарі витрачають величезну кількість часу
на паперове оформлення читацьких квитків,
пошук книг у величезному книжковому фонді
(де більшість книг морально застаріли)

немає системи аналізу закупівель бібліотечного фонду
через що в бібліотеку потрапляє до 80% непотрібної
літератури, яка не користується попитом у читачів



ПРОБЛЕМА #2

Багато бібліотек 
якщо й автоматизували свої процеси, 
то працюють з досить складним, не 
зручним та застарілим ПЗ, 
що не орієнтоване на “Читача”

ЗАСТАРІЛА 
СИСТЕМА 

КЕРУВАННЯ



Ми створили 
автоматизовану та просту 

систему, як для працівників 
бібліотеки, так і для читачів

 



ВЖЕ СЬОГОДНІ
додати книгу до електронного каталогу
створити міжбібліотечний 
читацький квиток  
знайти книгу в загальній базі фондів  
створити складний звіт

МОЖЛИВО ЛИШЕ 
У 2 КЛІКИ!



Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек 
в інформації, раціонального використання бібліотечних ресурсів 
створюються умови для розвитку міжбібліотечного абонемента, 
впровадження автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем, 
зведених каталогів, баз даних тощо

Громадяни мають право на дистанційне 
бібліотечне обслуговування із використанням 
різних інформаційних технологій

ВПРОВАДЖЕНО 
У                     

СТАТТЯ 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ 
БІБЛІОТЕК

СТАТТЯ 18. ПРАВА ГРОМАДЯН 
НА БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Згідно з проєктом про внесення змін до Закону України і 
довідково-пошукового апарату 
"Про бібліотеки і бібліотечну справу" додана нова стаття 
про Національну електронну бібліотеку України 
та електронні бази даних  

https://mkip.gov.ua/files/pdf/5654987651321987984125.pdf

ПЗ «Є-Книга» повністю інтегровано з УДК 
та відповідає всім нормам ведення бібліотечних фондів

електронна база даних фондів бібліотек  
з доступом через мережу інтернет

взаємне використання бібліотечних фондів 
і довідково-пошукового апарату 

міжбібліотечний абонемент  

комплектування бібліотечного фонду 

обмінний бібліотечний фонд



ЩО ВИРІШУЄ 
СИСТЕМА?

ДЛЯ ЧИТАЧА

ШВИДКИЙ І ЗРУЧНИЙ 
ПОШУК КНИГ ON-LINЕ 
дізнатися про наявність книг у бібліотеках 
міста не виходячи з дому

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ 
взаємне використання бібліотечних фондів 
і довідково-пошукового апарату бібліотек

МОЖЛИВІСТЬ БРОНЮВАННЯ 
ТА ЗАМОВЛЕННЯ КНИГ  
доступність загального фонду всієї 
бібліотечної системи регіону



 ЩО ВИРІШУЄ 
СИСТЕМА?

ДЛЯ БІБЛІОТЕК 
ТА ЦБС

ПРОСТОТА ТА ШВИДКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
додати, видати або знайти книгу, 
створити читацький квиток

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО 
БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
згідно УДК та всіх нормативів ведення
відстеження заборгованості
логінами та паролями

НЕОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ 
ЧИТАЦЬКИХ КВИТКІВ  
аналітика по середньостатистичному читачеві 
та планування списку заявок

КОНТРОЛЬ ЗА ВИДАЧЕЮ КНИГ 
відстеження заборгованісті, книгооберт між 
бібліотеками та зручна система звітності

РОЗПОДІЛ НЕОБМЕЖЕНОЇ 
КІЛЬКОСТІ РОЛЕЙ 
з різними рівнями доступів, персональними 
логінами і паролями для кожного працівника



ДЕТАЛЬНА АНАЛІТИКА
отримання інформації про всі аспекти 
роботи бібліотек і автоматична побудова 
звітів

РОБОЧИЙ ЗВІТ ПО БІБЛІОТЕКАМ 
всі події всередині бібліотеки (та всій 
ЦБС) в режимі онлайн з будь-якої 
точки світу

ЗРУЧНИЙ І ШВИДКИЙ ЗБІР 
СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ  
вивчення попиту та можливість 
планування закупівель для 
бібліотечного фонду

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕК
через сайти-партнери за допомогою 
доступу до бібліотечних фондів по 
API протоколу

 ЩО ВИРІШУЄ 
СИСТЕМА?

ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТУ



ЗРУЧНИЙ І ШВИДКИЙ ЗБІР 
СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ  
можливість планування закупівель 

для бібліотечного фонду

історія бронювань 
та видач 

анкети 
читачів

пошукові 
запити



НА СЬОГОДНІ
НЕ ІСНУЄ АЛЬТЕРНАТИВ 
ДАНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Система «Є-Книга» 
впроваджена та успішно 

працює в 

кількість 
активних 
читачів

30 
бібліотеках 

міста 
Запоріжжя

360 000 
до загального 

каталогу 
додано

кн
иг

 

23 000



ОСНОВНІ 
ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ 

Інноваційність - сучасне рішення 
автоматизації бібліотечних фондів 
Хмарний сервіс - модель надання 
ліцензії за передплатою 
Безпека - віддалені сервери 
звіти та жива картинка в режимі онлайн 
Простота використання - працювати 
з системою може кожен 
Короткий термін впровадження
Цілодобова підтримка та постійні 
оновлення функціоналу 
Зручність для читачів і збільшення 
кількості задоволених клієнтів до 60%
Економія бюджетних коштів 
на розтратах на паперові ресурси 
Детальна аналітика споживчого попиту, 
звіти і жива картинка в режимі онлайн 
Унікальна система і єдиний шлях 
розвитку бібліотеки яка розвивається 
кожен день



лог 
подій

БЕЗПЕЧНА СИСТЕМА 
велика увага приділяється безпеці системи

цілодобова 
технічна 

підтримка

хмарний 
сервіс 

віддалені 
сервери

ролі 
користувачів 

захищене 
з'єднання 



продовжує розвиватися спільно 
з читачами та працівниками бібліотек  

при постійній консультації УБА
 


