
ELibUkr філологам 
Викладачі та студенти філологічного факультету, Ви маєте можливість 

послуговуватися інтернет-ресурсами наукової бібліотеки ЧНУ 

(http://www.library.chnu.edu.ua), зокрема отримати доступ до світових наукових 

лінгвістичних та літературознавчих електронних баз даних 

(http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02infres/02bazy) завдяки участі 

Чернівецького національного університету в унікальному проекті «Електронна 

бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України». 

Цей великий міжнародний проект об’єднав, окрім ЧНУ, Києво-

Могилянську академію, Києво-Могилянську Фундацію Америки, а також 

Всеукраїнську асоціацію «Інформатіо-Консорціум», Харківський національний 

університет ім. В. Каразіна і Нортвестерн Університет (США). 

Мета названого проекту – інтеграція української академічної спільноти до 

світової науки, подолання відірваності від світового наукового контексту. 

Важливо також, що система обміну інформацією між Україною та світовою 

академічною громадою буде двонаправленою: передбачає  не лише використання  

світових інформаційних наукових ресурсів, але й створення та розповсюдження 

власних наукових здобутків учених України через об’єднану систему 

університетських репозитаріїв (відкритих електронних архівів) та відкритих 

електронних журналів. 

Викладачі та Студенти факультету, Ви можете також замовляти та 

отримувати на власну електронну пошту розсилку з інформацією про нові 

послуги, ресурси, тестовий доступ до інформації, звернувшись до відділу 

інформаційних технологій (п. Акімова Н.А., E-mail: biblio@chnu.edu.ua, та 

заступника директора бібліотеки ЧНУ з питань інформаційних технологій п. 

Шилюка О.І., E-mail: o.shylyuk@chnu.edu.ua), вказавши власну електронну 

адресу та давши інформацію про себе.  

Запрошуємо Вас користуватися наступними інформаційними 

ресурсами: 

http://www.library.chnu.edu.ua/
http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02infres/02bazy
mailto:biblio@chnu.edu.ua
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1. Електронним каталогом. Тут наявні усі книги, що надійшли до 

бібліотеки з 2003 року, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань, 

збірників, матеріалів конференцій, вісників. Всього понад 160 тис. записів. 

2. Базами даних. База даних EBSCO host Research Databases – доступ 

до більше ніж 6 000 повнотекстових електронних журналів, газет, бюлетенів, 

новин, біля 1500 довідників (архів в більшості випадків із 1960-х рр.).  

3. Рубриконом. Це інформаційно-енциклопедичний проект компанії "Русс 

портал". Повні електронні версії енциклопедій та словників за різними галузями 

знань, виданих протягом останніх 100 років в Росії (62 енциклопедії та словники, 

19 книжок, майже 60 тис. статей, 86927 ілюстрацій та мап). Посилання на інші 

бази даних в мережі Інтернет у вільному доступі. 

4. Фондами, серед яких нові книги (видання, отримані бібліотекою 

нещодавно). 

Працювати з електронними базами даних студенти та викладачі можуть як у 

бібліотеці ЧНУ, так і на більшості кафедр факультету, де (як наприклад, на 

кафедрі історії та культури української мови) для них відведено кілька 

комп’ютерів з доступом до інтернет-ресурсів бібліотеки та лінгвістичних 

порталів. 

Бібліотека для філологів ЧНУ – своєрідний центр знань, який забезпечує 

доступ до найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів (Core), серед 

яких значне місце відведене гуманітарним наукам. Зокрема це бази даних: 

EBSCO, електронні журнали видавництв Elsevier, Springer, Oxford University 

Press, Emerald (E-Management Xtra), WorldCat, LexisNexis Academic та інші.  

Інформація про електронні ресурси, до яких отримано доступ завдяки 

названому проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань 

в університетах України» знаходиться на сайті http://www.library.chnu.edu.ua  

в розділі ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ – БАЗИ ДАНИХ. Серед баз даних 

можемо виокремити наступні: 

http://search.epnet.com/
http://www.rubricon.com/
http://databases.library.yale.edu:8331/V/2AY58G3KYDR2XLVMMCEDVB7ABNUMK4SY7V9GSFXDI3QDDF8CM3-27931?func=native-link&resource=YUL02545
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http://www.library.chnu.edu.ua/
http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02infres/02bazy


1. East View. Тут представлені ресурси «Наука-онлайн», «Українська 

періодика» за адресою http://online.ebiblioteka.ru/titles/index.jsp (список видань, що 

входять у ці бази даних).

2. EBSCO host Research Databases – доступ, як уже згадувалось, до більше 

ніж 6 000 повнотекстових електронних журналів, газет, бюлетенів, новин, біля 

1500 довідників. Адреса: http://search.ebscohost.com

Фахівцями бібліотеки університету з питань користування електронними 

ресурсами проводяться консультації та навчання для викладачів та студентів 

факультету. 

 

NB! Скористайтеся іншими корисними інформаційними ресурсами: 
 

СЛАВІСТИЧНІ ВИДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ 

• Вестник архивиста  
http://www.rusarchives.ru/publication/vestnik/index.shtml  

• Вестник гуманитарной науки  
http://vestnik.rsuh.ru/  

• Вестник МАПРЯЛ  
http://www.mapryal.org/vestnik/index.htm  

• Вестник Московского университета  
Серия «Филология»  
http://www.philol.msu.ru/cgi-bin/vest.cgi?vest  

• Вестник Омского университета  
Серия «История»  
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/frames/contents/c08-hist.html  
Серия «Филология»  
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/frames/contents/c10-phll.html  

• Вестник Томского государственного университета  
http://www.tsu.ru/WebDesign/TSU/Library.nsf/Vestnik  

• Вопросы литературы  
http://magazines.russ.ru/voplit/  

• Гуманитарные науки в Сибири  
Серия филологическая  
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/4_97/sod.htm  

• Два века 
Журнал российской истории XVIII–XIX столетий  
http://www.dvaveka.pp.ru/index.htm  

• Диаспора: новые материалы  
http://litcatalog.al.ru/periodics/diaspora.html  

• Дискурс: Коммуникация — Образование — Культура (Новосибирск)  
http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse.htm  
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• Евреи в культуре русского зарубежья  
http://litcatalog.al.ru/php/catalog/href.phtml?id=50544  

• Информационный бюллетень РОСАРХИВА  
http://www.rusarchives.ru/publication/bulletin/index.shtml  

• Исторический архив  
http://www.rusarchives.ru/publication/histarch/index.shtml  

• Исторический вестник (Воронеж)  
http://www.vob.ru/public/bishop/istor_vest/istor_vest.htm  

• Исторический ежегодник  
http://www.omsu.omskreg.ru/histbook/  

• Исторические записки  
http://www.main.vsu.ru/~hfcl/pub_hist/zapiski.html  

• Критика и семиотика (Новосибирск)  
http://www.nsu.ru/education/virtual/cs.htm  

• Критическая Масса  
http://magazines.russ.ru/km/  

• Лабиринт времен  
http://www.hist.ru/index.html  

• Лица  
http://litcatalog.al.ru/periodics/faces.html  

• Логос  
http://www.ruthenia.ru/logos/  

• Минувшее  
http://litcatalog.al.ru/periodics/minuvshee.html  

• Неприкосновенный запас  
http://www.nz-online.ru/  

• Новая русская книга  
http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk.html  

• Новое литературное обозрение  
http://www.nlo.magazine.ru/ 
http://magazines.russ.ru/nlo/  

• Отечественные архивы  
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml  

• Прикладная и экспериментальная лингвистика  
http://geocities.com/ResearchTriangle/Node/9454/Webjmain.htm  

• Российский литературоведческий журнал  
http://litcatalog.al.ru/periodics/rjl.html  

• Русистика сегодня  
http://www.infomag.ru:8080/journals/j090r/  

• Старое литературное обозрение  
http://magazines.russ.ru/slo/  

• Теоретическая и прикладная лингвистика  
Межвузовский сборник научных трудов  
http://tpl1999.narod.ru/cover1.htm  

• Языковая структура и социальная среда  
Межвузовский сборник научных трудов студентов  
http://tpl1999.narod.ru/WebStud1/SbornikSt1-1.htm  

• Acta Slavica Iaponica  
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/acta/a-index-e.html  
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• Australian Slavonic and East European Studies  
http://www.russian.unimelb.edu.au/asees.html  

• Cahiers du Monde russe  
http://monderusse.revues.org/  

• Canadian Slavonic Papers  
http://www.ualberta.ca/~csp/  

• Commentarii de Historia  
Исторические записки  
http://www.main.vsu.ru/~cdh/  

• Dialogism: An International Journal of Bakhtin Studies  
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/A-C/bakh/dialog.html  

• Elementa. The Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics  
http://www.univie.ac.at/Wissenschaftstheorie/srb/signpost/elementa.html  

• Jahrbücher für Geschichte Osteuropas  
http://www.lrz-muenchen.de/~jbfgoe/  

• Journal of Slavic Linguistics  
http://www.slavica.com/jsl/  

• The Journal of Slavic Military Studies  
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13518046.asp  

• Philologica  
http://www.rema.ru/philologica/  
http://www.rvb.ru/philologica/  

• Russian Linguistics  
http://www.slavistiek.nl/rl/  

• Russian Literature  
http://authors.elsevier.com/JournalDetail.html?PubID=505594&Precis=DESC 
http://www.ingenta.com/journals/browse/els/03043479  

• Russian Politics and Law  
http://www.mesharpe.com/results1.asp?ACR=RUP  

• Russian Review  
http://www.russianreview.org/  

• Russian Studies in History  
http://www.mesharpe.com/results1.asp?ACR=RSH  

• Russian Studies in Literature  
http://www.mesharpe.com/results1.asp?ACR=RSL  

• Russian Studies in Philosophy  
http://www.mesharpe.com/results1.asp?ACR=RSP  

• Sagners Slavistische Sammlung  
http://www.slavistik.uni-muenchen.de/sagslavi.htm  

• Scando-Slavica  
http://www.hf.uio.no/east/bulg/scsl/  

• Slavic and East European Journal  
http://aatseel.org/AATSEEL/seej/seej.html  

• Slavic Review  
http://www.econ.uiuc.edu/~slavrev/frames.html  

• Slavica Bergensia  
http://www.hf.uib.no/i/russisk/slavberg.html  

• Slavica Helsingiensia  
http://www.slav.helsinki.fi/eng/publications/sh.htm  
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• Slavistische Beitrage  
http://www.kubon-sagner.de/verlag/sb.html  

• The Slavonic and East European Review  
http://www.mhra.org.uk/Publications/Journals/seer.html  

• SLAVONICA  
http://www.art.man.ac.uk/RUSSIAN/department/slavonica.htm  

• Slovo  
http://www.ssees.ac.uk/slovo.htm  

• SOLANUS  
http://www.ssees.ac.uk/solanus/solacont.htm  

• Studies in East European Thought  
http://www.kluweronline.com/issn/0925-9392/  

• Studies in Slavic and General Linguistics  
http://odur.let.rug.nl/~schaeken/ssgl/  

• Studies in Slavic Cultures  
http://www.pitt.edu/~slavic/sisc/  

• Tolstoy Studies Journal  
http://www.utoronto.ca/tolstoy/  

• Toronto Slavic Annual  
http://www.utoronto.ca/tsq/tsa/tsa2003.shtml  

• Toronto Slavic Quarterly  
http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/  

• Die Welt der Slaven  
http://www.slavistik.uni-muenchen.de/weltslav.htm  

• Wiener Slawistischer Almanach  
http://mdzx.bib-bvb.de/wsa/start.html  
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