
Підключення науково-дослідних установ України до 
електронних ресурсів різних систем через Асоціацію 

"Інформатіо-Консорціум" 
  

  
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Асоціація "Інформатіо-Консорціум" у співробітництві з Фундацією 
eIFL.net здійснює організацію БЕЗОПЛАТНОГО підключення 
Бібліотек, Університетів та науково-дослідних установ України до 
електронних ресурсів системи BioOne. 

Система BioOne  спеціалізується у сегменті біології, екології та питань 
охорони навколишнього середовища. 

Повна колекція включає 171 періодичне видання (118 індексуються 
системою Web of Science). 

Колекція повних текстів статей цих журналів включає 85000 публікацій. 

Хронологічна глибина колекції мінімум 2 роки для окремих журналів, 
деяка частина колекції починається з 2000 року. 

В програмі можуть брати участь члени Асоціації "Інформатіо-
Консорціум" та інші установи, які подадуть заявку на членство в 
Консорціумі. 

Відкриття доступу планується з 20.02.2013 р. 

Угода eIFL.net та BioOne є чинною до 31.12.2015 р. 

Детальна інформація про систему за адресою http://www.eifl.net/bioone 

Для підготовки пакету документів для здійснення підключення 
необхідно до 15 лютого 2013 р. заповнити АНКЕТУ 

https://www.surveymonkey.com/s/Informatio-eiFL-BioOne  

Після реєстрації Ваша установа буде зобов'язана: 

1.   Надати офіційну довідку про належність вказаних ІР-адрес Вашій 
установі (адреси, що зареєстровані на приватних осіб, або пов'язані з 
автономними проксі-серверами можуть бути відхилені системою 
BioOne),  

http://www.eifl.net/bioone
https://www.surveymonkey.com/s/Informatio-eiFL-BioOne


2.   Підписати ліцензію на право доступу до інформаційних ресурсів 
системи. 

Зразки документів будуть направлені на  Вашу адресу. 

   

Асоціація «Інформатіо-Консорціум» анонсує тестові доступи 

першого-другого кварталів 2013 року. Найближчі тестові доступи 

(терміни будть повідомлені додатково) заплановані до таких 

ресурсів: 

 -        Нові БД EBSCO (Applied Science & Tech Source , Education 

Source , Humanities Source , Legal Source) (англомовний ресурс) 

(термін - 2 місяці) –        Електронні книги на платформі EBSCO 

(англомовний ресурс) 

-        Ресурси видавництва Wiley-Blackwell (англомовний ресурс) – 

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ! (термін 1-2 місяці) 

-        Нова БД EastView - UDB-ECO: Economy and Finance in Russia 

(російськомовний ресурс) – (термін 2 тижні) 

-        Нова БД EastView - UDB-OBR: Journals Russia's Pedagogy and 

Education (російськомовний ресурс) – (термін 2 тижні) 

-        Інтегрум (російськомовний ресурс) (термін 1 місяць) 

У тестових доступах можуть брати участь члени Асоціації "Інформатіо-

Консорціум" та установи, які планують бути членами нашого 

Консорціуму.  

Для участі у тестових доступах зареєструйтеся, заповнивши анкету: 

https://www.surveymonkey.com/s/Informatio-2013-01  

Асоціація «Інформатіо-Консорціум» проводить інформаційні та 

навчальні семінари та тренінги (на безоплатній та платній основі) 

з питань 

-        використання інформаційних електронних ресурсів,  

-        менеджменту інформаційних ресурсів,  

http://www1.nas.gov.ua/publications/news/Documents/EBSCO%20NEW%20-%20super%20bazy%20Wilson_EP_ru.doc
http://www1.nas.gov.ua/publications/news/Documents/EBSCO%20NEW%20-%20super%20bazy%20Wilson_EP_ru.doc
https://www.surveymonkey.com/s/Informatio-2013-01


-        методики пошуку наукової, патентної, бізнесової інформації, 

-        інтелектуальної власності (авторське право, патентне право), 

-        тощо. 

З питань організації та проведення семінарів та тренінгів 

звертайтеся 044 501-1295 (Вікторія Чьочь)   

Асоціація «Інформатіо-Консорціум» 

victoria.choch@gmail.com 

 

mailto:victoria.choch@gmail.com

