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Қатынауға ашық журналдар
eLIBRARY.RU тұғырнамасында ашық қатынауға 4600
журналдың электрондық нұсқасы берілген. Оларды аннотация және библигорафиялық сипаттама деңгейінде немесе
толықмәтінді көлемде ашу үшін—порталдың жоғарғы он жақ
бұрышында орналасқан «Научные журналы открытого
доступа» бөліміне көшесіз. Сонан соң порталдың ортаңғы
бөлігінде «Журналы открытого доступа» бөлімі пайда
болады, сілтемені басқанда сіз ашық қатынауда тұрған
журналдардың тізімі бар бетке түсесіз. Автоластырудан өтіп
«Вход в библиотеку» сілтемесін басу арқылы журналдың
толық мәтінін аша аласыз
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Электрондық журналдарды тіркеу
(жинақтау бөлімінің қызметкерлеріне)
Электрондық журналдарды тіркеу үшін сізге күн сайын
eLIBRARY.RU порталына кіріп және Электрондық ғылыми
кітапханасынан
(РУНЭБ)
жаңа
журналдардың
шығарылымдарын қарап отыр керек.
Интернет желісін қосып, мекен-жай тармағына http://
elibrary.ru/new_titles.asp мекен-жайын теру керек, сізге жаңа
тускен журналдардың нөмірлерінің тізімі шығады. Егер біздің
кітапхана жазылған (ал олар 70) журналдардың атауы бар
болса, онда мерзімді басылымдар картотекасына белгі
қойыңыз.
Егер сіз журналдардың жаңа шығарылымдарын
уақытында қарамаған болсаңыз, онда «Навигатор» қосымша
бетінің сол жағында
орналасқан «Новые поступления»
бөліміне өтіңіз. Содан соң сізге
журналдардың жаңа
шығарылымдарын соңғы рет қараған уақытыңызды
көрсетуіңізге болатын терезе пайда болады.
Научной электронной библиотеки:

http://elibrary.ru.

сайтында жұмыс істеуде сіздерге сәттілік тілейміз.
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http://elibrary.ru сайтында тіркелу

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
университетінің
ғылыми кітапханасында 2012 жылдан бастап РФ электрондық
журналдарының жылдық басылымына жазылу (бұдан бұрын
баспа түрінде алынған) ресімделді. Жұмыста және оқу барысында тиімді пайдалану үшін берілген нұсқаулықты
біліп
алуларыңызды сұраймыз.

Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU сайтында электрондық ресурстармен
жұмыс істеудің екі тәртібі қарастырылған:
-авторластырылмаған - кітапхана сайтының жұмыс
істеу тәртібімен
танысу үшін, яғни тіркеуден өтпей
кітапхананың
лицензияланған
материалдарының
библиографиялық
жазбалары
мен
аннотациялары
деңгейіне дейін қатынау.
-авторластырылған тәртібі - кітапхананың
толық мәтінді ақпараттық материалдарын қарау
үшін қатынауға мүмкіндік береді. Толық
мәтіндерді оқу үшін тіркелу формасын бір рет
толтыру керек.
«Регистрация»
сілтемесі
ресурстың бастапқы бетінің сол жағында
орналасқан, сілтеме сізді «Персональная карточка» бөліміне акеледі, оны бір рет толтыру керек. Нысанды
толтыру барысында деректерді тиісті терезелерге
тиянақты кіргізіп немесе мәзірге түскен жауаптарды (тілге
басу арқылы) таңдаңыз.
Нысан толтырылған соң, өзіңіздің пароліңіз бен
атыңызды есте сақтап немесе жазып алған дұрыс, сонан
соң
«Сохранить» сарғыш түсті сілтемесін басу керек.
Болашақта кітапханаға өзіңіз көрсеткен логин мен
пароліңізді
пайдаланып
Интернетке
қосылған
университеттің кез-келген компьютерінен кіруіңізге
болады. Сізге атыңыз бен парольді өздігіңізбен ойлап
табуыңыз керек. Пароль бір саннан бола алмайды және 6
символдан кем болмауы тиіс.

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды

3-ші бет

Электрондық журналдарға қатынау
Он жақ бұрышта орналасқан «Для Вас открыт доступ»
бөлімінде «Список журналов» сілтемесін көресіз. "Список
журналов" сілтемесін басып
біздің университеттің
жазылымында бар (70 журнал) журналдардың тізімі бар
бетке түсесіз.
Бұл тізімде қатынау кезеңі (2012 жыл)
көрсетілген. Журналдың атаулары бар тармаққа басқанда,
журналдар шығарылымына түсесіз. Таблица тармағындағы
керекті журналдың нөміріне басқанда сол шығарылымның
мазмұны ашылады.
Керек
мақаланы
таңдап,
сіз Толық мәтінді көру үшін
мақаланың
аннотациясымен Acrobat
Reader
танысып және
pdf-файлдың бағдарламалық
жасыл түсті пиктограммасын
қамсыздандыру
болуы
бассаңыз мақаланың толық мәтіні керек.
ашылады.
Acrobat
бағдарламасының
жоғары бөлігіндегі дискета түріндегі
пиктограммасы
мақаланың
толық
мәтінін
сіздің
компьютеріңізге таңдаған папкаға сақтауға мүмкіндік береді,
ал принтер түріндегі пиктограмма мақаланы толық немесе
бет бойынша басып шығаруға болады.
Порталдың бастапқы бетінің төменгі орталық бөлігінде
орналасқан
«Правила
пользования
библиотекой»,
бөлімінде жұмыс істеу тәртібімен толығырақ танысуға
болады.

eLIBRARY.RU сайтында ерікті пайдалану үшін
орналастырылған материалдарды көшіруге, сонымен
қатар тек қана коммерциялық емес мақсатта пікір
білдіруге болады.

