Керівництво користувача електронного каталогу
За допомогою пошукової системи УФД/Бібліотека можна здійснювати
пошук документів та переглядати інформацію про них.
Шукати документи можна як за прізвищем автора, назвою, іншими
вихідними данними, так і за належністю документів до тієї чи іншої теми.

Пошук „Автор”
1. Автор

* біля прізвища автора вказує на те , що автор – викладач ОНАХТ
2. Автор – організація

Пошук „Назва документа”

1.
При пошуку за назвою можна шукати не лише за початком назви, але й за
окремими словами, що входять до назви. Для цього треба вибрати умову пошуку
„Містить слова” та ввести необхідні слова, розділяючи їх знаком пробілу. Якщо,
наприклад, в полі „Назва документа” ввести слова „технологія” і „комбікормів”,
то будуть відібрані всі документи в назві яких містяться ці слова

2.

Якщо в кінці слова ввести знак *, то будуть віднайдені всі слова, що
починаються так, як введене слово. Цю можливість доцільно використовувати,
якщо слово має багато словоформ

3.

Пошук „Рік видання”
Пошук ведеться в необхідному діапазоні, якщо заповнити два поля

Пошук „За редакцією”
Вкажіть за чиєю редакцією надруковано документ

Пошук „Вид документа”
Із запропонованого списку виберіть вид документа

Пошук „Електронна копія”
Бібліографічні записи: авторефератів, журнальних статей, наукових праць
ОНАХТ, конференцій ОНАХТ мають електронну версію

Бібліографічні записи методичних посібників та конспектів лекцій
викладачів ОНАХТ мають електронну версію в локальній мережі

Пошук „Навчальні дисципліни”
До кожної дисципліни додається список документів

„Пошук теми за класифікаторами”
За допомогою пошукової системи можна здійснювати пошук документів
за їх належністю до тієї чи іншої теми.
Класифікатори призначені для того, щоб полегшити пошук необхідних
документів. Рубрики у класифікаторах називаються темами. Кожна тема має
підтеми.
Кожен документ може бути віднесений до однієї або кількох тем, і у будьякій з них його можна знайти.
У системі створено класифікатори,
пошуку необхідних документів.

якими

можна скористатися для

Вибравши необхідну опцію на екрані, користувач одержить їх повний
перелік:

Пошук на задану тему
Допомагає підібрати список документів на задану тему

1. Вказується задана тема
2. Ця тема відповідає умові пошуку

3. Список документів на задану тему

Пошук „Кафедри та дисципліни”
Класифікатори

Кафедри та дисципліни

Кафедра

Дисципліна

Документи

Пошук „Ключові слова”
Класифікатори

Ключові слова

Буква алфавіту

Тема

Документи

Якщо треба виконати пошук за більш специфічними атрибутами, виберіть
посилання „Розширений перелік полів”
Перегляд результатів пошуку
Після того, як необхідні умови вибору введені, вкажіть, скільки документів
виводити на одній сторінці (стандартне значення – 20) і натисніть кнопку
'Вибрати' в верхній або нижній частині пошукової форми. Крім результатів
пошуку, на сторінці будуть виведені умови пошуку (для контролю), загальна
кількість знайдених документів та діапазон документів.
Якщо знайдених документів – 0, перевірте умови пошуку. Можливо, було
введено 'зайві' умови, або деякі дані введені неправильно (наприклад, зроблено
орфографічну помилку). Якщо все введено правильно, це означає, що

відповідних документів у бібліотеці немає або інформація про них ще не
занесена до бази даних системи.
Якщо у системі знайдено документи, які відповідають введеним умовам,
буде виведено їх список. У кінці списку виводяться посилання на наступні та
попередні сторінки з результатами пошуку. Якщо на першій сторінці потрібного
документа немає, натисніть посилання 2 в нижній частині сторінки, потім 3 і
так далі. При цьому деякі сторінки можна пропускати, можна повертатися на
кілька сторінок назад. Таким чином, гортайте сторінки доти, доки не знайдете
потрібний документ. Якщо кількість відібраних документів дуже велика,
спробуйте задати більш точні умови відбору та повторіть пошук.
У списку наводиться лише найважливіша інформація про документи.
Якщо необхідні більш детальні відомості про документ, виберіть посилання
'Опис документа'.

