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Процес реєстрації –

1. Перейдіть на сторінку
http://eprints.rclis.org/cgi/register
натисніть кнопку Register

Реєстрація
– швидкий і безкоштовний: 

сторінку Create Account –
org/cgi/register, заповніть поля та
Register;

Реєстрація



2. Тепер вам потрібно активувати
електронну пошту – знайдіть
підтвердження реєстрації;

3. Натисніть гіперпосилання
ваш обліковий запис створено

активувати свій пароль. Перевірте
знайдіть повідомлення для

і отримайте підтвердження, що
створено.



Після успішної реєстрації в архіві для вас стануть 
доступними такі функції: 

1. Manage deposits (Керування депозитами) 

2. Profile (Профіль) – додайте інформацію про себе. 
3. Saved searches (Збережені пошуки) 

4. Logout (Вихід). 

Надалі для авторизації в архіві використовуйте 
свій логін та пароль.

Після успішної реєстрації в архіві для вас стануть 
доступними такі функції: 

Керування депозитами) – розпоряджайтесь 
власними документами. 

додайте інформацію про себе. 
Збережені пошуки) – переглядайте збережені 

результати пошуків. 

Надалі для авторизації в архіві використовуйте 
свій логін та пароль.
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Підготовка документів
1. Заздалегідь підготуйте

представити в архіві. Переконайтесь
відповідають тематиці E-
прав. E-LIS приймає документи
HTML, XML, PowerPoint, MS

2. Архів підтримує всі мови.
та ключові слова рекомендовано

3. За потреби ви можете видалити
програмне забезпечення не
самостійно. Потрібно надсилати

Підготовка документів
документи, які ви хочете

Переконайтесь, що документи
-LIS і не порушують авторських

документи у різних форматах (PDF,
MS Word DOC, RTF);

Для зручності пошуку анотацію
рекомендовано вказувати англійською;

видалити документ з E-LIS, однак
не дозволяє авторам робити це

надсилати запит на видалення.



Додавання документів
1. Перейдіть у вкладку

депозитами) і натисніть кнопку

2. У формі Type оберіть із
документу, який архівуєте,

Додавання документів
Manage deposits (Керування

кнопку New item.

із запропонованого переліку тип
і натисніть кнопку Next >.



3. У формі Details вкажіть
позначенні обов’язкові
кнопку Next >.

4. У формі Upload завантажте
вибрати файл на комп’ютері,
документа).

Обов'язково ретельно перевіряйте внесені дані! 
Пам’ятайте – чим точніша інформація про документ, 

тим легше його буде знайти і процитувати.

вкажіть метадані документа (поля
обов’язкові для заповнення) і натисніть

завантажте документ до архіву (можна
комп’ютері, або вказати URL-адресу

Обов'язково ретельно перевіряйте внесені дані! 
чим точніша інформація про документ, 

тим легше його буде знайти і процитувати.



Після завантаження документа,
options і додайте метадані
мова). Далі натискаємо кнопку

документа, натисніть на Show
метадані файлу (тип, видимість,

кнопку Next >.



5. У формі Deposit натисніть
щоб закінчити процес передачі

Після схвалення документу
стане доступним в E-LIS,
проінформовано – на
відповідне повідомлення.

натисніть кнопку Deposit Item Now,
передачі документа в архів.

документу редактором, документ
LIS, про що вас буде оперативно

електронну скриньку надійде
.



Розмістивши свої публікації в 

1. Забезпечите довготривале
2. Створите передумови для
3. Станете більш відкритими

фахівцями різних країн;
4. Сприятимете розширенню

досліджень в галузі бібліотекознавства
наук;

5. Підтримаєте ініціативу Відкритого

Розмістивши свої публікації в E-LIS, ви: 

довготривале зберігання своїх документів;
для кращої цитованості своїх робіт;

відкритими для співпраці з бібліотечними

розширенню доступу до наукових
бібліотекознавства та інформаційних

Відкритого доступу.



Інструкцію користувача
інформатизації бібліотеки
Тижня Відкритого Доступу (23

Використані матеріали

1. Powerpoint template slides that you can customize for
http://www.openaccessweek.org/page/englishhigh

2. E-LIS (Eprints in Library and Information Science):
3. ПАН БІБЛІОТЕКАР (Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні 

технології): http://bit.ly/2yt4XbG
4. Coogle зображення: http://bit.ly/2ytcWqE

користувача підготовив сектор
КНУ, в межах Міжнародного

23-29 жовтня 2017 року).

Використані матеріали

Powerpoint template slides that you can customize for your event: 
http://www.openaccessweek.org/page/englishhigh-resolution-1 ;

LIS (Eprints in Library and Information Science): http://eprints.rclis.org/;
Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні 

http://bit.ly/2yt4XbG;
http://bit.ly/2ytcWqE.


