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В докладе рассматриваются подробно рассматриваются функциональные возможности «Национального цифрового ресурса Руконт». Национальный цифровой ресурс «Руконт» – межотраслевая
научная электронная библиотека, на базе включающая учебную, научную, классическую художественную литературу, а также периодические издания по всем направления науки и культуры. Ресурс
создается на основе лицензионно-договорной работы с авторами и правообладателями: ITтехнологии «Контестум». Пользователи «Руконт» имеют возможность, как формировать свои собственные подписные коллекции, так и создавать свою собственную электронную библиотеку, используя IT-технологию «Контекстум».
Использование электронных ресурсов не ограничивается только самим контентом. «Национальный
цифровой ресурс «Руконт» ориентирован не только на студенческую аудиторию, но и на научную
среду. Соответственно для максимального удовлетворения потребностей пользователей в данном
ресурсе представлены современные и востребованные функциональные сервисы: возможность создания контента всеми пользователями ресурса, интеграция с АБИС, ориентация на сеть, расширенные возможности поиска.
The author scrutinizes the functionality of RUCONT National Digital Resource. RUCONT is interdisciplinary scientific electronic library comprising learning and scientific literature, classic literature, as well as
periodicals in every area of science and culture. The resource is being developed on the basis of licensing
and contractual relationships with authors and copyright holders under Contextum IT-technology.
RUCONT users can develop their own subscription collections and build their own digital libraries through
using Contextum IT-technology.
Using digital resources is not confined to content alone. RUCONT National Digital Resource is oriented
not only towards students, but also scientists and researchers. Therefore high-tech and in-demand functionalities are used to satisfy user needs to a maximum possible degree, namely, the possibility for users to
create content themselves, ALIS integration, network orientation, extended searchability.
У доповіді детально розглядаються функціональні можливості Національного цифрового ресурсу
«Руконт». Національний цифровий ресурс «Руконт» – міжгалузева наукова електронна бібліотека,
яка включає навчальну, наукову, класичну художню літературу, а також періодичні видання за всіма
напрямами науки і культури. Ресурс створюється на основі ліцензійно-договірної роботи з авторами
і правовласниками: IT-технології «Контестум». Користувачі «Руконт» мають можливість як формувати свої власні передплатні колекції, так і створювати свою власну електронну бібліотеку, використовуючи IT-технологію «Контекстум».
Використання електронних ресурсів не обмежується лише самим контентом. «Національний цифровий ресурс «Руконт» орієнтований не лише на студентську аудиторію, а й на наукове середовище.
Відповідно, для максимального задоволення потреб користувачів у цьому ресурсі представлені
сучасні функціональні сервіси, які користуються попитом, а саме: можливість створення контенту
всіма користувачами ресурсу, інтеграція з АБІС, орієнтація на мережу, розширені можливості
пошуку.
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