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РЕФЕРАТ
В  магистерской  работе  охарактеризованы  основные  функции

библиотек,  рассмотрена  актуальность  создания  электронной  библиотеки  в

заведении высшего образования, проанализированы имеющееся программное

обеспечение  для  создания  электронных  библиотек.  Освещены

документационные  аспекты  работы  библиотек  как  фактор  влияния  на

формирование  предметной  области  программного  продукта,

охарактеризована  компьютерную сеть  учебного  заведения  и  ее  аппаратно-

техническое  обеспечение,  определены  основные  этапы  разработки

информационного  обеспечения.  Рассмотрены принципы программирования

информационного  обеспечения  системы  электронной  библиотеки

учреждения  высшего  образования,  проанализировано  входящую  и

исходящую  информацию  в  систему  электронной  библиотеки,

охарактеризованы инструментальные средства, которые были использованы

для  реализации  программного  обеспечения,  рассмотрено  архитектуру  и

средства, используемые для создания баз данных электронного каталога.

Ключевые слова: библиотека, библиотечная система, библиотечные

процессы, электронный каталог, справочно-библиографический аппарат,

учет библиотечного фонда.In master's thesis the main functions of libraries

are characterized. The urgency of creating an electronic library in a higher

education institution is considered. The available software for creating digital

libraries has been analyzed. The documentary aspects of the work of libraries

as a factor of influence on the formation of the subject area of the software

product are highlighted. The computer network of the educational institution

and  its  hardware  and  software  are  characterized.  The  main  stages  of  the

development  of  information  support  are  determined.  The  principles  of

programming information support for the electronic library system of higher

education institutions are considered. The incoming and outgoing information

in the electronic library system was analyzed.  The tools  that were used to

implement the software were characterized. The architecture and tools used to



create electronic catalog databases are considered.

Keywords: library, library system, library processes, electronic catalog, reference

and bibliographic apparatus, accounting of the library fund.


