Пошук журналів в Електронному каталозі
В електронному каталозі представлені усі назви друкованих журналів та частково
електронних нашої колекції
Як знайти необхідний журнал
Приклад: Вам потрібно знайти статтю: Bevernage, Berber. Time, Presence, and
Historical Injustice // History and Theory : studies on the philosophy of history. – Vol.
47, Issue 2. – pp. 149-167.
Ваші кроки:
•

Зайдіть в Електронний каталог.

•

Авторизуйтесь через Формуляр – меню у верхньому правому куті.

Штрихкод користувача - це номер читацького або студентського квитка,
залежно від того, на підставі якого саме документа Ви обслуговуєтесь в
Бібліотеці. Увага! При введенні номера студентського квитка не враховуються
серія та попередні нулі.

• Ви можете шукати або в загальному Електронному каталозі, або у виділеній
окремо Віртуальній колекції періодики (верхнє меню в електронному
каталозі Періодика),

• Ви можете скористатися функціями Перегляду назв за алфавітом чи Пошуку

• Перегляд
- У пошуковому полі введіть назву журналу: History and Theory : studies on
the philosophy of history (можна набирати будь-яку кількість знаків, на
які починається назва)

• У полі «Перегляд списку заголовків» оберіть з меню список «Назва»
• Ви потрапите в алфавітний перелік з назв. Оберіть в ньому назву History and
Theory : studies on the philosophy of history та натисніть на неї лівою клавішею
мишки.

•
•

На екрані відкриється бібліографічний запис на видання, яке Ви шукаєте та
інформація про примірники, наявні в бібліотеці.
Оберіть та натисніть лівою клавішею мишки в полі Примірники на рік, який
відповідає Вашому пошуковому запиту.

•
•

На екрані відкриється таблиця примірників цього видання, які наявні в
Бібліотеці, і відповідають року видання, який Ви обрали.
Поля таблиці примірників:
- Опис – вказано номер випуску (тому тощо) та рік виходу примірника
- Статус примірника – вказано статус примірника, який позначає умови
користування даним примірником. Усі журнали видаються для
користування лише в читальній залі і не видаються на абонемент.
- Дата повернення – якщо примірник видано в користування, тут зазначено
дату його повернення до Бібліотеки; якщо примірник знаходиться в
Бібліотеці, тут зазначено «Примірник не видано».
- Місце зберігання – вказано місце зберігання конкретного примірника
(Наприклад, Дослідницька – читальна зала періодики, Дослідницька –
сховище періодики)
- Ліве крайнє поле (без назви) – розміщено посилання «всі поля»,
натиснувши на яке можна побачити детальнішу інформацію про примірник
та посилання «замовити», якщо для того, щоб взяти примірник у
користування, його треба замовляти через електронне замовлення.

•

Статус примірника «В ч. з. (вільний доступ)» означає, що примірник
знаходиться у вільному доступі на полиці у читальній залі, яка вказана у полі
«Місце зберігання». Ви можете вільно взяти потрібний примірник з полиці
відповідної читальної зали та зробити з потрібної Вам статті ксерокопію.

•

Якщо у лівому крайньому полі таблиці біля потрібного Вам примірника, що
відповідає Вашому пошуковому запиту, розміщено посилання «замовити», то
щоб отримати примірник в користування, Вам треба зробити на нього
електронне замовлення, чи Ви можете замовити електронну копію статті, що
надрукована в цьому примірнику, через послугу Електронна доставка
документів.

•
•

Натисніть лівою клавішею мишки на посилання «замовити».
На екрані відкриється форма замовлення на конкретний примірник на Вас, як
на користувача.
У полі «Доставка» вказано місце, де Ви зможете взяти примірник, що
замовили, для користування (Наприклад, Дослідницька – ч.з. періодики)
Натисніть кнопку «Далі» для реєстрації замовлення.

•

•
•

Система повідомить Вас, що Ваше замовлення зареєстровано.
Щоб вийти із замовлення – натисніть кнопку «Далі».

•

Замовлення на примірник зі статусом «В читальній залі» виконується
протягом 1 години.
Виконання замовлення Ви можете відслідкувати через свій Формуляр,
закладка «Замовлення».
- У таблиці замовлень у полі «Статус запиту» буде зазначено «На
бронеполиці до: число» (число, до якого примірник буде чекати Вас
на бронеполиці)

•

•

Після виконання Вашого замовлення, якщо Ваша електронна адреса
зазначена у Вашому формулярі, системою Вам буде надіслано лист про те, що
Ваше замовлення виконано

•

Ви можете взяти потрібний примірник для користування у відповідній
читальній залі та/ чи зробити з потрібної Вам статті ксерокопію.

