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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

У статті викладено основні зміни в напрямках діяльності Наукової бібліотеки 
ОНУ імені І. І. Мечникова. Найважливішими з них є: інформаційно-аналітичне 
забезпечення науково-видавничої діяльності університету та перенесення цієї 
діяльності до сфери власної відповідальності бібліотеки; організація сайтів; 
формування та удосконалення бібліографічної культури періодичних видань; 
інтеграція університетських видань та результатів науково-дослідницької 
діяльності вчених університету у вітчизняні та світові наукометричні бази. 
Розглянуто загальні критерії відбору періодичних видань, які застосовуються в 
наукометричних базах світу, стратегія і тактика формування фондів бібліотеки, 
модель науково-видавничої діяльності бібліотеки. Окремо висвітлені 
пріоритети наукових досліджень книжкових пам’яток.

Ключові слова: Наукова бібліотека, ОНУ імені І. І. Мечникова, наукометричні 
бази даних, періодичні видання, комплектування бібліотеки, книжкові 
пам’ятки, науково-видавнича діяльність бібліотеки

Сучасні зміни у сфері вищої освіти України стрімко змінюють модель ді-
яльності бібліотеки університету. Орієнтація в інформаційних ресурсах, їх 
аналіз та оцінка, надання доступу до інформації стають базовою функцією 
бібліотеки вищого навчального закладу як активного суб’єкта інформаційного 
суспільства.

Сучасний розвиток інформатизації суспільства вимагає пошуку нових мо-
делей бібліотечного розвитку, і кожна бібліотека повинна мати свою стратегію 
розвитку як загальну модель дій, які забезпечували б життєдіяльність бібліоте-
ки як необхідного університетові підрозділу в контексті побудови відкритого 
суспільства знань.

Стратегія (в загальному значенні) – це мистецтво планування будь-якої ді-
яльності на тривалу перспективу. Стратегічне планування включає визначення 
цілей діяльності, необхідних для їх досягнення ресурсів, вибір раціональних 
шляхів їх використання. Повною мірою це стосується й бібліотечної діяльності.

ОНУ імені І. І. Мечникова має статус національного університету і продов-
жує свій розвиток, прагнучи до статусу дослідницького університету. Форму-
вання нової стратегії діяльності Наукової бібліотеки має відповідати цим на-

© М. О. Подрезова, 2014
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становам. Відомо, що можливості бібліотеки залежать від стратегії розвитку 
вузу, фінансової політики щодо бібліотеки, від готовності бібліотеки докласти 
внесок у підвищення рейтингу свого університету, від кадрового складу спів-
робітників бібліотеки та ін. 

Діяльність Наукової бібліотеки Одеського університету традиційно була 
спрямована на інформаційне забезпечення освітнього процесу та наукових 
досліджень в університеті. Це вимагає від бібліотеки активізувати зближення 
бібліотечної діяльності з науково-дослідницькою шляхом розвитку інтелекту-
альних інформаційних технологій. 

Розвиток технологічних інновацій призвів до того, що процеси створення, 
зберігання, доступу та розповсюдження даних в Науковій бібліотеці зазнають 
кардинальних змін.

Наукова бібліотека сьогодні – це робочі місця бібліотекарів та центри об-
слуговування, які підключені до мережі Internet, забезпечення повного покрит-
тя зони Wi-Fi. Постійно удосконалюється web-сайт бібліотеки, який завдяки 
системі внутрішніх і зовнішніх посилань забезпечує користувачаів навігацією 
ресурсами Internet. Сайт постійно оновлюється та орієнтує читачів в пошуко-
вих засобах України та світу.

На web-сайті бібліотеки представлені електронний каталог, електронна біб-
ліотека, репозитарій, бази даних періодики ОНУ, імідж-каталоги, тематичні 
бази даних тощо.

Бібліотека має інформаційну інфраструктуру оцифровки і довготривалого 
зберігання електронних інформаційних ресурсів. Цифрова телекомунікаційна 
структура Наукової бібліотеки включає виділений оптоволоконний Internet-
канал, який пов’язує бібліотеку з комунікаційним високошвидкісним центром 
університету, і резервний цифровий радіоканал. Підтримує роботу бібліотеки 
телекомунікаційний центр університету.

Науково-інформаційне середовище, у якому функціонує наукова бібліотека 
закладу вищої освіти, різко змінюється за стрімкого розвитку новітніх техно-
логій.

Перш за все, Наукова бібліотека ОНУ ім. І. І. Мечникова – це класична 
модель книгосховища з традиційними бібліотечними процесами. А також це 
електронна бібліотека, яка включає електронні ресурси, репозитарій відкрито-
го доступу. Як і вимагає сучасність, бібліотекарі почали виступати експертами-
консультантами щодо створення електронних інформаційних ресурсів. Зросла 
роль бібліотеки як основної ланки інформаційно-технологічної інфраструкту-
ри науки.

Бібліотека починає ініціювати запровадження багатьох нових напрямків ді-
яльності. Найважливішими з них в галузі формування Науковою бібліотекою 
принципово нової інформаційно-технологічної інфраструктури науки є пере-
несення науково-видавничої діяльності університету до сфери власної відпові-
дальності бібліотеки; поширення бібліотечних процесів на масиви первинних 
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наукових даних та результатів науково-дослідної діяльності вчених університе-
ту; організація сайтів періодичних видань ОНУ та інтеграція їх в наукометрич-
ні бази; організація науково-практичних семінарів з представниками редколегії 
періодичних видань ОНУ; постійні виступи директора Наукової бібліотеки на 
ректоратах, Вченій раді ОНУ та Вчених радах факультетів.

Орієнтація на потреби науковця сприяла появі інформаційних фахівців 
нового типу: вони розуміють інтелектуальне середовище науковця, принци-
пи розповсюдження інформаційних ресурсів і значення збереження даних. 
У структурі інформаційно-бібліографічного відділу був створений сектор 
інформаційно-аналітичного забезпечення, який проводить моніторинг світо-
вих інформаціонних ресурсів, аналіз рівня цитування та індекса Хірша вчено-
го, імпакт-фактора періодичних видань Одеського національного університету, 
пошук матеріалів у глобальній мережі на допомогу навчальному процесу та 
науковій діяльності університету, інтегрує гетерогенні інформаційні потоки 
вчених у наукометричні бази. Вчені і практики провідних університетських 
бібліотек світу підкреслюють, що в бібліотечній роботі з’явився новий сег-
мент – відповідальність за поширення результатів науково-дослідницької ді-
яльності вчених [1]. Працюючи у цьому новому напрямі, починає розвиватися 
діяльність наукової бібліотеки як видавця електронних журналів. Ця робота 
базується на філософії відкритого доступу (платформа OJS), який складаєть-
ся з електронних тематичних або інституціональних репозитаріїв, а також з 
елект ронних журналів. 

У Науковій бібліотеці було створено універсальний репозитарій відкритого 
доступу як платформи для інтеграції у світовий інформаційний простір. При-
значення репозитарію – це забезпечення відкритого доступу до наукових до-
сліджень університету, що дає можливість продемонструвати його науковий 
потенціал.

Репозитарій було зареєстровано:
1) у світовому реєстрі ROAR (Соутгемптонський університет, Великобри-

танія);
2) у «Покажчику Репозитаріїв відкритого доступу» (Ноттінгемський уні-

верситет, Великобританія);
3) в Simple Metadata in Open Ukraine Archives (http://oai.org.ua) (Система по-

шуку у відкритих архівах України).
Репозитарій включає близько 4460 документів, кількість переглядів яких за 

2012-2013 рр. становить 993118.
У межах реалізації проекту DOAR (Directory of Open Access Schoolary 

Resources) міжнародним центром ISSN, за підтримки комунікаційного та ін-
формаційного сектору UNESCO, електронний архів-репозитарій ОНУ було 
зареєстровано в міжнародному реєстрі ISSN, надано власний ISSN 3210-7731 
та отримано статус повноцінного відкритого електронного видання, у якому 
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можна публікувати результати досліджень як у першоджерелі нарівні з друко-
ваними періодичними виданнями

Впродовж останніх років Наукова бібліотека веде посилену роботу в на-
прямку видавничо-редакційної діяльності. У 2007 р. бібліотека стала за-
сновником періодичного видання «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, 
бібліографознавство, книгознавство», де публікуються результати досліджень 
з бібліотечної, бібліографічної та книгознавчої справи, з історії книжкових ко-
лекцій, стародруків та рідкісних видань, дослідження інноваційних процесів у 
бібліотечній справі, а також розвідки з історії бібліотеки ОНУ, університету та 
діяльності окремих вчених. 

Повний цикл організаційної, підготовчої та редакційної роботи видання 
покладено на науково-редакційний сектор, який виконує функцію координа-
ційного центру й тісно співпрацює з видавництвом «Одеський національний 
університет». Налагоджено регулярний вихід журналу, отримано Міжнарод-
ний стандартний номер серіального видання (ISSN). Оформлення проводиться 
за останніми вимогами ДСТУ. Видання має міжнародний склад редакційної 
колегії, вміщує резюме англійською мовою, так само англійською наводяться 
відомості про авторів, анотації та ключові слова до всіх статей та пристатейні 
бібліографічні посилання. Дотримуючись політики відкритого доступу, біблі-
отека розробила особисту політику журналу та запустила проект на платформі 
OJS, створивши персональний сайт «Вісника ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, 
бібліографознавство, книгознавство».

Після виходу з друку журналу у видавничому центрі «Одеський національ-
ний університет» фахівці бібліотеки розміщують інформацію про реферування 
та індексування журналу, присутність журналу в національних та міжнародних 
базах:

1. Сайт Вісника ОНУ «Бібліотекознавство…» – http://vislib.onu.edu.ua
2. Інституційний репозитарій ОНУ – http://dspace.onu.edu.ua
3. Періодичні видання ОНУ– http://lib.onu.edu.ua/ua/izdanONU
4. «Наукова періодика України» – http://www.irbis-nbuv.gov.ua
5. «Україніка наукова» – http://www.ipri.kiev.ua
6. Ulrichs – http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
7. Index Copernicus – http://journals.indexcopernicus.com
8. РИНЦ – http://elibrary.ru
9. Google Scholar – http://scholar.google.com.ua
Слід зазначити, що принципи політики відкритого доступу вимагають по-

ставити питання захисту авторських прав у цифровому середовищі. На сьо-
годні в усьому світі поширеним є застосування ліцензій Creative Commons, які 
зараз вводяться в правове поле України. Creative Commons пропонує переві-
рений часом гнучкий і справедливий підхід до використання об’єктів автор-
ського права відкритого контенту, що дозволяє авторам та іншим суб’єктам 
авторських прав самим визначати засади подальшого використання їх творів, 
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захищають їх від несанкціонованого використання і створюють легальне се-
редовище для вільного обміну контентом. Наукова бібліотека для захисту своїх 
авторських прав обрала ліцензію, яка дозволяє вільно використовувати ресурс 
на некомерційній основі. 

Було подано анкету на включення «Вісника ОНУ. Серія: Бібліотекознав-
ство, бібліографознавство, книгознавство» до директорії відкритого доступу 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Швеція), яка сприяє розповсюджен-
ню та ширшому використанню публікацій. 

Бібліотека Одеського університету почала створення міні електронного 
журналу відкритого доступу, у якому розміщені праці секції «Бібліотечно-
бібліографічна справа», що постійно бере участь у щорічній науковій конфе-
ренції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. При 
цьому бібліотека замикає на собі повний цикл циркуляції наукових публікацій і 
надає технічну платформу, послуги редактора, системного адміністратора, біб-
ліографа [2].

Наявність електронних журналів відкритого доступу веде до збільшення 
кількості користувачів електронної бібліотеки. За щоквартальними середньо-
статистичними показниками репозитарію Наукова бібліотека звітує на ректо-
ратах і Вченій раді ОНУ, визначається десять переможців за відвідуванням у 
кожної галузі науки. Цей вид діяльності бібліотеки з організації та подальшого 
супроводу репозитарію та е-журналів відкритого доступу показав ефектив-
ність підвищення публікаційної активності вчених для розвитку періодичних 
видань ВНЗ.

Одним з провідних напрямків роботи Наукової бібліотеки є виявлення нау-
кової активності ОНУ в цілому та публікаційної активності вченого за до-
помогою наукометричних і бібліометричних досліджень. Основним засобом 
сучасної наукової комунікації є публікації в наукових виданнях: журналах, 
збірниках тощо. Серед джерел інформації для вчених стаття в періодичному 
виданні займає перше місце. Одеський національний університет як кожний 
освітній заклад сьогодні публікує результати своїх досліджень та окремі ас-
пекти з досвіду роботи в періодичних виданнях (друкованих та електронних). 
Електронні версії розміщуються на сайті НБ в розділі «Періодичні видання 
ОНУ» і в інституціональному репозитарії. 

Постійно ведеться робота з вивчення як вітчизняних, так і світових баз да-
них наукової періодики. Наукова інформація в електронному вигляді представ-
лена в Україні наступним чином:

• по-перше, загальнодержавний портал «Наукова періодика України» 
http.://journals.uran.ua, у якому представлені повні тексти статей з науко-
вих журналів; 

• по-друге, загальнодержавна реферативна база даних «Україніка науко-
ва», де розміщується інформація про публікації.
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Формують та поповнюють ці бази два найбільших інформаційних заклади 
країни – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та 
Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України. В Україні про-
ект OJS проваджується під брендом «Наукова періодика України» (Scientific 
Periodical of Ukraine) – http://joarnals.uran.ua – за ініціативою асоціації УРАН. 
Це науково-інформаційний ресурс, за яким буде визначатися національний ін-
декс цитування. В Україні системне впровадження індексу цитування як нор-
мативного показника оцінювання ефективності діяльності суб’єктів наукової 
діяльності розпочалося в 2009 р. Проект створювався з метою надання в май-
бутньому вченим «Єдиного вікна» в будь-яке видання – учасник проекту[3]. 
Наукова бібліотека бере участь у цьому проекті для подальшого представлення 
«Вісника ОНУ. Серія. Бібліотекознавство…» в базі даних «Український індекс 
наукового цитування».

Нормативно-правовою базою для здійснення загальнодержавного зібран-
ня електронних версій наукової періодики став Закон України «Про основні 
принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.» 
[4]. Закон підкреслює необхідність вільного доступу до результатів наукових 
досліджень, здійснених за рахунок Держбюджету, зберігання в єдиному елект-
ронному форматі результатів наукової діяльності. 

Одним з актуальних питань стосовно наукової періодики є включення її до 
переліку наукових фахових видань України. Наказом МОН молоді та спорту 
було затверджено «Порядок формування Переліку наукових фахових видань 
України» [5]. У ньому докладно перераховані обов’язкові умови, при дотри-
манні яких видання буде вважатися фаховим. Варто звернути особливу увагу 
на такі вимоги:

• наявність Свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації;
• засновником видання є наукова установа, організація, вищий навчальний 

заклад III-IV рівнів акредитації;
• наявність у складі редколегії не менше шести докторів наук з відповідної 

галузі, три з яких є штатними працівниками засновника видання;
• наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання;
• дотримання вимог редакційного оформлення згідно з Держстандартами, 

у тому числі наявність Міжнародного стандартного серійного номеру 
ISSN;

• здійснення внутрішнього та зовнішнього рецензування;
• безоплатне розміщення електронної копії видання на сайті Національ-

ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у розділі «Наукова пе-
ріодика».

Звертаючи увагу на останній пункт, треба зазначити, що на сьогодні актив-
но розвивається система електронних публікацій, що забезпечує вчених су-
часними інформаційними послугами на рівні світових стандартів. Статистика 
свідчить, що розміщення публікації в Інтернеті у вільному доступі збільшує 
кількість «паперових» посилань на неї у три-п’ять разів.
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Співробітниками Наукової бібліотеки ведеться моніторинг загальнодержав-
них баз на предмет представлення в них періодичного видання «Вісник ОНУ», 
який налічує 11 серій. За результатами дослідження надаються консультації 
редколегіям серій видання. Про порядок представлення електронних версій 
журналу повідомляється на порталі «Наукова періодика України» та розміщу-
ється текстова форма подання даних до загальнодержавної реферативної бази 
даних «Україніка наукова». На офіційному сайті НБ, для підвищення якості 
видавничої продукції університету, розміщена сторінка «Редакційним колегіям 
наукових видань» у розділі «Періодичні видання ОНУ».

Крім того, факультетам університету було надано інформацію про Індекс 
інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій. Такий 
рейтинг оприлюднила НБУВ за результатами аналізу репозитарію електрон-
них копій наукової періодики Україні. За визначенням Індекс характеризує не 
науковий рівень журналу, а ступінь його визнання та поширення, можливість 
одержання інформації про опубліковані в ньому статті. Портал «Наукова пері-
одика України» дозволяє робити аналіз та утримувати бібліометричні показни-
ки періодичних видань ОНУ.

Редколегіям серій періодичних видань надсилаються повідомлення про 
«Основні критерії для включення періодичних видань до наукометричних 
баз даних»:

• наявність ISSN,
• періодичність видання,
• сайти журналу (українською та англійською мовами),
• наявність рецензування кожної публікації в журналі,
• авторські резюме (анотації), які надаються англійською мовою,
• міжнародний склад редколегії,
• цитування трьох членів редакційної ради,
• списки використаної літератури, які надаються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1, 

а також транслітерованими списками літератури (References) згідно з 
міжнародними бібліографічними стилями (АРА, СВЕ, Chicago, Garvard 
та інше)

• інше.
Проводиться робота й з вивчення світових наукометричних баз даних. 

Особливу увагу приділено представленості в цих базах публікацій співробіт-
ників університету та їх індексу цитування, індексу Хірша, умовам включення 
видань до вищеозначених баз, а також переліку вже включених до них україн-
ських видань. 

Найбільші наукометричні проекти, реалізовані корпораціями Tomson 
Reuters і Elsevier, передбачають визначення рейтингу журналів публікацій, ав-
торів і колективів на основі індексу цитування. Українська періодика представ-
лена в базах даних недостатньо.

На сьогодні найбільшими та найвпливовішими вважаються чотири бази да-
них: Thomson Reuters, Scopus, Index Copernicus та РІНЦ.
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Web of Science (WOS) – найавторитетніша у світі аналітична та науко-
метрична база даних статей з періодичних та продовжуваних видань корпора-
ції Tomson Reuters. Ресурс не містить повних текстів, але включає посилання 
на повні тексти в першоджерелах та списки усіх бібліографічних посилань, які 
зустрічаються в кожній публікації, що дозволяє за короткий термін отримати 
найповнішу бібліографічну інформацію за певною темою. У результаті аналі-
тичної та наукометричної діяльності системи отримуються показники наукової 
активності: Index Citation – індекс цитування вченого та Impact Factor – індекси 
для наукового журналу.

SciVerse Scopus – найбільша єдина реферативна база даних та науко-
метрична платформа видавничої корпорації Elsevier. База даних оновлюється 
щодня, забезпечує значну підтримку в пошуку наукових публікацій та пропо-
нує посилання на всі реферати, що вийшли з великого об’єму доступних статей. 
Перевагою Scopus є те, що вона перевищує за повнотою та ретроспективною 
глибиною більшість існуючих у світі баз даних. На користь Scopus стратегіч-
ний вибір органами державної влади України був зумовлений тим, що індек-
си Scopus забезпечують більш широке, порівняно з WOS, покриття не лише 
номенклатури українських наукових журналів, але й періодики всіх держав – 
сусідів України. Має значення політика Elsevier, спрямована на інтенсивне по-
повнення індексів власної наукометричної платформи не англомовними видан-
нями, яка створює сприятливі передумови для розширення існуючого у Scopus 
покриття вітчизняної науково-інформаційної продукції [3]. Треба зазначити, 
що умови включення журналу до цієї бази дещо збігаються з вимогами вклю-
чення до переліку фахових видань України. Отже, є аналогічні показники, що 
практично автоматично відносять видання до розряду аутсайдерів (порушення 
«Основних критеріїв для включення періодичних видань до науко метричних 
баз даних»).

Scopus – це не тільки база, що містить інформацію і тексти публікацій, вона 
вираховує індекс Хірша, тобто індекс наукової активності окремих вчених, на-
вчального закладу в цілому та окремих журналів. Індекс Хірша – це науко-
метричний показник, запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе 
Хіршем, що являє собою сумарне число посилань на праці вченого. Критерій 
ґрунтується на обліку числа публікацій дослідника та числа цитувань цих пуб-
лікацій. Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого 
за весь період його наукової діяльності.

Index Copernicus (IC) – це база даних інформації наукового профілю 
(Польща, 1999). База даних дозволяє відслідковувати вплив наукових публі-
кацій окремих вчених та наукових установ на світову науку. Index Copernicus, 
крім оцінки продуктивності, пропонує традиційне реферування та індексуван-
ня наукових публікацій.

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) – це інформаційно-
аналітична система (Росія, 2005). Вона призначена не тільки для оперативно-
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го забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною 
інформацією, але й є також потужним інструментом, що надає можливість 
здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-
дослідних організацій, вчених, рівень наукових журналів тощо. В основі сис-
теми лежить бібліографічна реферативна база даних, де індексуються статті з 
наукових журналів. РІНЦ має угоди з компаніями Thomson Reuters та Elsevier, 
що дозволяють здійснювати запити безпосередньо з баз даних Web of Science 
і Scopus та отримувати звідти поточні значення показників цитування публіка-
цій. Таким чином, в інтерфейсі РІНЦ можна побачити одночасно число циту-
вань публікації в РІНЦ, Web of Science і Scopus. Ця безкоштовна можливість 
доступна для всіх зареєстрованих у РІНЦ авторів.

Ці бази даних висувають певні вимоги до включення журналу до їх систем. 
Умови деяких з них більш жорсткі та вимогливі (Web of Science, Scopus), дея-
ких – більш лояльні (Index Copernicus, РІНЦ).

Крім наукометричних баз даних, які містять повні тексти, реферати публі-
кацій та здійснюють оцінку наукової діяльності установ та вчених, існує між-
народна база даних, що включає найбільш повні видавничі відомості про пері-
одичні та продовжувані видання всього світу. Це Ulrich’s Periodicals Directory 
(Ulrich’s) – своєрідний зведений бібліографічний покажчик періодичних та 
продовжуваних видань світу, який має тільки онлайн форму.

База даних створюється на основі даних про видання, що отримуються з 
різних джерел – безпосередньо з видавництв, головного ISSN центру та його 
національних відділень у різних країнах, бібліотеках, інформаційних центрів-
генераторів різноманітних інформаційних ресурсів, великих служб доставки 
тощо. Сьогодні цим ресурсом володіє компанія Serials Solutions. Ulrich’s міс-
тить 330 тис. описів періодичних та продовжуваних видань, що виходять у те-
перішній час. Цей ресурс, можна сказати, єдине найбільш повне джерело ін-
формації про журнали, що використовується в усьому світі. Включення до цієї 
бази даних дає можливість установі (засновнику видання), редакціям чи ви-
давництвам отримати додатковий вихід до світового інформаційного та бібліо-
течного співтовариства, надати найбільш повну інформацію про свої видання, 
розширити передплату тощо. Ще раз звернемо увагу на важливість наявності 
у видання міжнародного стандартного серійного номеру ISSN. Ця база даних 
активно співпрацює з ISSN центром, тому, якщо видання має цей номер, воно 
має бути представлене у цій базі. На сьогоднішній день всі 11 серій «Bіcника 
ОНУ» вже включені в цю базу даних, ведеться робота з подання вступних за-
явок для інших періодичних видань університету.

Наукометричною бібліографічною платформою є Googlе Sсholar, що є на-
уковим сегментом Googlе. У ній представлені майже всі існуючі в Інтернеті 
українські журнали. При видачі результатів пошуку Googlе Sсholar враховує 
кількість посилань на знайдені документи. Але специфіка даного продукту не 
передбачає попереднього відбору назв видань для індексації.
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Публікаційну активність науковця бібліотека може самостійно простежити, 
звертаючись до відомих безкоштовних джерел наукометричних даних: Googlе 
Sсholar, РІНЦ. Інформаційно-аналітичний сектор збирає та вивчає інформа-
цію про світові та національні рейтинги вишів України, виробляє моніторинг 
періодичних видань, що входять у світові наукометричні бази даних, складає 
списки наукових журналів, що надають можливість публікації наукових статей 
аспірантам і молодим науковцям.

Вже декілька років поспіль Наукова бібліотека займається відстеженням 
публікаційної активності вчених ОНУ за показниками наукометричної бази да-
них Scopus. Результати досліджень щомісяця подаються до науково-дослідної 
частини університету, що стало новим видом діяльності в роботі бібліотеки. 
Станом на квітень 2014 р. на платформі Scopus представлено 2369 публікацій 
332 науковців нашого університету. Кількість цитувань – 8844 , індекс Хірша – 
40 (h-index).

На сьогодні понад 70 вчених ОНУ мають показники від 3 h-index і більше, 
максимальний показник – 26 h-index.

Одним з напрямів діяльності в інформаційно-аналітичному забезпеченні 
наукової діяльності університету є інтеграція періодичних видань у світові 
наукометричні бази.

Спочатку XXI ст. рух за відкритий доступ до результатів наукових дослі-
джень розповсюдився по всьому світу. В Україні позицію держави по відно-
шенню до відкритого доступу відображає Закон України «Про основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 pp.» [4], який під-
креслює необхідність забезпечення вільного доступу до результатів наукових 
досліджень, створених за рахунок коштів Держбюджету.

Є два шляхи забезпечення відкритого доступу:
•	  «Зелений шлях» відкритого доступу передбачає, що дослідники розмі-

щують свої вже опубліковані статті в репозитарії – тематичному або ін-
ституціональному електронному архіві.

Наукова бібліотека вже створила і підтримує розвиток репозитарію, який у 
відкритому доступі надає публікації вчених ОНУ, і вони успішно індексуються 
Google Академією.

•	  «Золотий шлях» відкритого доступу передбачає, що вчені публікують 
свої статті в журналах, які практикують відкритий доступ, що робить 
матеріали доступними в режимі реального часу негайно.

За вимогами МОН України всі вітчизняні журнали, включені до переліку 
наукових фахових видань, фактично є журналами відкритого доступу, оскільки 
представляють свої повні тексти у відкритому доступі на сайті Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Вітчизняні журнали сьогодні поставлені в умови, коли для їх подальшого 
розвитку та існування редколегіям необхідно значною мірою переглянути своє 
ставлення до відомостей, використаних в інформаційних аналітичних систе-
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мах. Прийшов час звертати більше уваги на те, як повинно бути оформлене 
періодичне видання та статті в ньому, які якісні і формальні зміни в журналах 
спричиняють ті вимоги, що висувають закордонні аналітичні системи цитуван-
ня, у зв'язку з цим спрямувати зусилля на розвиток електронних версій жур-
налів. Необхідно пам’ятати, що вся аналітика будується на даних журналів. 
Журнал виконує широкий спектр функцій, які надають уявлення про розвиток 
науки в конкретному ВНЗ і державі в цілому.

Створення журналу починається з формування його концепції. У сучасних 
умовах спочатку слід визначити:

–  на які вимоги орієнтуватиметься журнал: національні та/або міжнародні;
–  модель доступу: відкритий доступ, підписаний, гібридна модель;
–  тематику видання, спеціалізацію, цільову аудиторію. Для видань із ши-

рокою тематикою більш жорсткі вимоги: розбірливість при відборі ста-
тей, ширша географія авторів, висока цитованість статей;

–  графік публікації та орієнтовна кількість статей у випусках;
–  буде видаватися друкована версія або журнал буде існувати тільки в 

електронному вигляді.
– оформлення сайту журналу (наявність сайту журналу англійською мо-

вою, викладена політика журналу, повний склад редакційної ради із 
зазначенням країни аффілювання кожного члена ради, зміст випусків і 
анотаціями до кожної статті, архів випусків, інформація про систему ре-
цензування, контактна інформація та ін.). 

Метою створення журналу повинна бути публікація нових важливих до-
сліджень у своїй галузі. Слід серйозно поставитися до вибору назви журналу, 
оскільки саме вона визначатиме стратегію розвитку журналу. Журнал може 
мати декілька альтернативних назв різними мовами, але основна назва має 
бути англійською мовою. Журнал повинен мати повну назву, а також офіційно 
скорочені назви та абревіатуру.

Для того щоб з часом увійти до Scopus, журнал повинен бути зареєстрова-
ний у відкритих каталогах і спеціалізованих системах пошуку: Ulrich's, DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), Google Scholar, Index Copernicus, РІНЦ та 
інше.

Підготовка журналів до індексування в зарубіжних наукометричних базах 
даних стосується досить великого переліку вимог, що відносяться переважно 
до загальних вимог міжнародних стандартів.

При подачі на розгляд до Scopus надаються повні тексти: 3 останніх ви-
пуски (бажано) або 10 статей останнього випуску (сторінка змісту і 9 статей).

Через 2 роки після створення журналу, коли він вже означився на інформа-
ційному просторі, можна подавати заявку в Scopus.

Базові вимоги (при відповідності цим вимогам журнал допускається до 
експертизи):
ü	Наявність ISSN
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ü	Англомовні анотації 
ü	Рецензування рукописів 
ü	Регулярність публікації (бажано на сайті і/або в журналі розміщувати 

графік виходу журналів)
ü	Латинізована пристатейна бібліографія
У разі, якщо журнал не відповідає перерахованим вимогам, експерти Scopus 

навіть не розглядатимуть ваш журнал.
Безумовні непрямі вимоги:
 – Англомовні сторінки змісту, дані про авторів, ключові слова
 – Наявність DOI (Цифровий ідентифікатор об'єкта)
 – Окрема сторінка редколегії
 – Причини наявності неангломовних статей
 – Міжнародна термінологія і скорочення (назви статей, анотації, тексти)
 – Міжнародний формат посилань (АРА, Chicago, IEEE, Harvard і др)
Повне визнання статусу журналу як міжнародного та наукового забезпечу-

ється через присвоєння йому імпакт-фактора в Web of Science. Подавати жур-
нал в Web of Science корпорації Thompson Reuters можна не раніше, ніж за два 
роки. Набуття цього імпакт-фактору – це свого роду взяття верхньої планки, 
набагато серйознішої та значущої, ніж Scopus. Критерії відбору журналів у 
Scopus і Web of Science мають багато спільного, оскільки засновані на вимогах, 
що висуваються до наукових журналів міжнародного рівня. Але все ж перед 
поданням запиту на індексацію в Thompson Reuters слід серйозно попрацювати 
над якістю журналу. У Web of Science приймаються не всі наукові журнали, а 
виключно ті, які в змозі збирати цитованість вище середнього у своїй області, 
або ті, які мають високу значимість на регіональному рівні.

Інформаційно-аналітичне забезпечення навчального процесу в закладі 
вищої освіти потребує від наукової бібліотеки різнопланової роботи, заснова-
ної перш за все на максимальній комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних 
технічних процесів. У бібліотеці Одеського університету – це електронне за-
мовлення літератури, електронна видача та здача літератури на навчальних 
абонементах, тріал-доступ до онлайн-бібліотеки навчальної літератури CUL 
Online. В електронній книгозбірні університетської бібліотеки знаходиться 
біля 600 електронних посібників з грифом «Затверджено МОН».

Для організації навчального процесу в Науковій бібліотеці використову-
ються тематичні бази даних: навігатори «Інтернет-ресурсів», «Дипломні ро-
боти», «Нові напрями науки», «Нові спеціальності в ОНУ», «Повнотекстові 
методичні матеріали», «Періодика ОНУ», «Списки періодичних видань ві-
тчизняних та зарубіжних наукових журналів», які входять до наукометричних 
баз, для опублікування в них наукових статей, «Віртуальні виставки», «Вірту-
альна довідка». 

Ліцензійна програма Absothe�ue проводить багатоаспектний аналіз стану за-he�ue проводить багатоаспектний аналіз стану за-e�ue проводить багатоаспектний аналіз стану за-�ue проводить багатоаспектний аналіз стану за- проводить багатоаспектний аналіз стану за-
безпеченості навчального процесу, дозволяє оперативно інформувати кафедри 
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та інші підрозділи про книгозабезпеченість дисциплін тощо. Але як предмет 
нашої діяльності ці процеси за своєю суттю вже є традиційними. Переважне 
значення має підвищення якості обслуговування і форм взаємодії з користува-
чами. Нові вимоги в стратегії обслуговування передбачають:

– сучасні системи обслуговування онлайнового читача; 
– досягнення рівних прав для онлайнового і звичайного читача;
– новий підхід до статистики відвідування бібліотеки.

Науково-видавнича діяльність

Одним з видів інформаційно-аналітичного продукту є нова модель науково-
видавничої діяльності – «розвиток бібліотеки як видавця наукової літератури».

Наукова бібліотека використовує для повноцінного науково-видавничого 
е-середовища програмний пакет Open Journal System (OJS). Цей продукт при-
значений для забезпечення технологічного супроводу на рівні окремого журна-
лу або журнальної колекції, процесів онлайнової взаємодії з авторами наукових 
текстів, редакційного опрацювання авторських видань, формування та публі-
кації повних текстів наукових статей, архівування повнотекстового змісту [4].

Головні спеціалісти бібліотеки є авторами, редакторами, коректорами і ди-
зайнерами видання. Наукова бібліотека реалізує видавничу діяльність у трьох 
напрямках :

І. Підтримка інфраструктури публікацій нових випусків періодично-
го видання «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. 
Книго знавство» (з 2007 р.). 

ІІ. Підтримка публікацій нових серійних видань. 
У Науковій бібліотеці засновані серії «Бібліографія вчених ОНУ» та «Роз-

виток науки в Одеському (Новоросійському) університеті». У рамках цих се-
рій видані три монографії, енциклопедичні словники, інформаційні видання, 
бібліографічні покажчики. У рамках серії «Книжкові колекції Наукової біблі-
отеки Одеського (Новоросійського) університету» вийшло два випуски збірки 
«Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали Між-
народних книгознавчих читань».

За останні роки налагоджено плідну академічну співпрацю Наукової бібліо-
теки з університетськими кафедрами факультетів. Експеримент з підготовки 
спільних наукових видань виявився досить вдалим.

Бібліотечно-видавнича служба публікує як друковані, так і електронні версії 
видань. Видавнича діяльність фінансується університетом.

Наукова бібліотека реалізує видавничі проекти у двосторонньому порядку 
співпраці з видавництвом університету «Одеський національний університет». 
Це найпоширеніший (хоча і не єдиний) тип співробітництва «нової видавничої 
моделі».

За останні 15 років в ОНУ не існує питання про надання бібліотекою видав-
ничих послуг. Таким чином, інвестиції в бібліотечно-видавничу службу біблі-
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отеки є корисними для нашого університету, особливо враховуючи трансфор-
мацію бібліотечної справи.

Видавнича діяльність Наукової бібліотеки безпосередньо пов’язана з 
науково-інформаційною роботою і відтворює її результати. 

Науковою роботою в тій чи іншій мірі в університетській бібліотеці займа-
ються всі головні фахівці, кваліфіковані штатні співробітники з великим до-
свідом роботи в бібліотеці і знанням її фондів. Однак, традиційно склалося, що 
наукові дослідження є пріоритетом діяльності двох підрозділів – Інформаційно-
бібліографічного відділу (науково-редакційний сектор) та Відділу рідкісних 
книг і рукописів, співробітники якого поєднують у своїй роботі бібліотечно-
бібліографічну практику з історико-краєзнавчими дослідженнями фондів. 

Бібліотека сьогодні працює в даному напрямку над 12 науковими проекта-
ми, присвячених 150-річчю створення Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова.

ІІІ. Паралельно з новими виданнями ведеться робота з оцифрування та 
публікації архівних випусків видань.

Кожна бібліотека самостійно встановлює пріоритети, визначаючи критерії 
відбору об’єктів для оцифровки, серед яких обов’язковими є: 1) унікальність 
або цінність документу; 2) фізичний стан; 3) читацький попит. Враховуючи 
всі ці три складові, співробітниками бібліотеки проводиться відбір видань для 
оцифровки і подальшого розміщення повнотекстових копій на сайті бібліотеки.

Стратегія і тактика формування фондів сучасної бібліотеки

Із введенням електронних документів в бібліотечні технології змінюється 
складова бібліотечного фонду Наукової бібліотеки університету. Витрати на 
комплектування електронними документами складають вже 45% витрат на 
комплектування традиційними виданнями. Певні труднощі виникають при 
формуванні бібліотечного фонду на різних носіях, відборі необхідних навчаль-
них видань з репертуару опублікованої літератури, особливо природничого на-
прямку, що недостатньо відповідають потребам закладу вищої освіти. 

У наукових бібліотеках, як відомо, основна складова бібліотечних фондів – 
наукова література, включаючи цифрові повнотекстові колекції для інформа-
ційного забезпечення наукових досліджень. Навчальна література продовжує 
закупатись у більшому обсязі ніж наукова, таким чином відбувається зменшен-
ня фондів наукової літератури і збільшуються фонди навчальної літератури. 
Перед бібліотекою стоїть завдання зі створення бібліотечного фонду, який 
сприяв би збереженню і розвитку науково-дослідницького компонента.

Фінансові витрати на електронні інформаційні ресурси досить значні. Ви-
щим навчальним закладам необхідно скоординувати свої дії з придбання елек-
тронних повнотекстових ресурсів. 
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Складно виміряти цінність колекцій Інтернет-ресурсів, до яких бібліотека 
надає доступ, та працювати з «рухомими колекціями»: до них щодня додають-
ся нові назви або вилучаються застарілі. 

Невід’ємною частиною фонду став репозитарій відкритого доступу. По-
повнення доступної частини фонду здійснюється автоматично, що викликає 
необхідність оновлення всіх базових бібліотечних документів з формування 
та підтримки фондів. У зв’язку з цим змінилися методики формування фондів. 

Таким чином, формулюючи стратегію формування фондів Наукової бібліо-
теки, слід враховувати низку новацій: 

–  інтерпретація поняття «бібліотечно-інформаційний фонд» сучасної бі-
бліотеки з урахуванням його віртуальної частини;

–  постійне зростання кількості електронних видань, частина з яких вже є 
альтернативою традиційним бібліотечним передплатам; 

–  організація обліку фонду онлайнових передплат;
–  необхідність відповідної системи організації та зберігання для повнотек-

стових електронних колекцій та архівів інформації;
–  розвиток нових методів комплектування фондів через постійне зростан-

ня кількості статей в базах даних і вивантаження повнотекстових мате-
ріалів [8].

Пріоритети наукових досліджень книжкових пам’яток

Стратегія діяльності Відділу рідкісних книг і рукописів Наукової бібліотеки 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова включає як тради-
ційні напрямки роботи (розкриття фондів, введення в науковий обіг інформації 
про найбільш рідкісні й цінні, часом – унікальні видання), так і новації.

Першочерговим завданням роботи з книжковими пам’ятками є створення 
національної бібліографії України, репертуару української книги та пері-
одики. За останні роки здійснено наукове освоєння цілого пласту вітчизняної 
та іноземної україніки, що зберігається у фондах бібліотеки: в рамках проекту 
«Історія України в книжкових пам’ятках XV-XVII ст. З колекцій Наукової біблі-
отеки ОНУ» випущена серія видань, завдяки яким до наукового і культурного 
обігу були введені цінні джерела з історії України, опубліковані в XV-XVІI ст. 
Ця серія публікацій буде продовжена. З іншого боку, в результаті активного 
виявлення у фондах бібліотеки україномовних видань ХІХ-ХХ ст. в підготов-
лених бібліотекою публікаціях був зафіксований комплекс рідкісних видань: 
вийшов каталог виставки, присвяченої 20-річчю незалежності України «Ви-
давнича спадщина українського ренесансу»; готується до друку анотований 
каталог одеських україномовних видань, що відображають значну частину ре-
пертуару української книги та періодики за 50 років її побутування в нашому 
місті (1873-1923 рр.).

Як установа-фондоутримувач книжкових пам’яток, більше 10 років тому (у 
2002 р.) бібліотека приєдналася до створення Державного реєстру книжкових 
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пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного 
культурного надбання, а з 2004 р. і об’єктом національного надбання. Науковий 
опис книжкових пам’яток спрямований на видання наукових каталогів. Резуль-
тати роботи з інформаційного розкриття важливої частини фонду стародруків 
нашої бібліотеки відображені в «Каталозі видань XVI в. у фондах Наукової 
бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова», опублікованому в 2005 р. У 2012 р. вий-
шов друком каталог «Польські стародруки з колекцій університетської бібліо-
теки».

Одним з пріоритетів науково-дослідницької діяльності Наукової бібліотеки, 
до складу якої входять 17 особистих зібрань, подарованих університету видат-
ними державними діячами, вченими, ректорами та професорами університету, 
є вивчення історичних колекцій. Особливу цінність представляють зібрання 
В. І. Григоровича, сім’ї Воронцових і О. Г. Строганова, що збагатили фонди 
бібліотеки в останній третині XIX ст. Напередодні 150-річчя університету го-
туються до видання каталоги цих найцінніших приватних книжкових зібрань, 
які мають міжнародне ім’я.

Одним з трендів сучасного книгознавства є вивчення та реконструкція 
«розпорошених» колекцій, робота з якими послідовно проводиться протя-
гом останніх років. Так, співробітникам відділу вдалося зібрати невелику, але 
виключно цінну колекцію стародруків математика І. Ю. Тимченка (близько 
200  од.), «розпорошену» у фондах всієї бібліотеки; найближчим часом пла-
нується публікація анотованого друкованого каталогу цієї унікальної добірки 
видань з історії математики. Вдалося виявити у фондах бібліотеки фрагменти 
відомих особистих книжкових зібрань. Наприклад, був відновлений невеликий 
фрагмент бібліотеки українського письменника, бібліографа, фольклориста і 
перекладача Михайла Федоровича Комарова (1844-1913), розосередженої в 
різних книгосховищах. Книги з цього зібрання були виявлені у фонді універ-
ситетської бібліотеки у складі зборів розформованої в 1930 р. Української дер-
жавної бібліотеки імені Т. Шевченка.

Не завжди можна повністю відновити первісний вигляд бібліотеки. У такому 
випадку обирається варіант збирання збереженої частини «розпорошених» ко-
лекцій і їх відтворення на інформаційному рівні в ході внесення записів до елек-
тронного каталогу, як це було зроблено з найціннішими «розпорошеними» ко-
лекціями Р. Губе і А. Кухарського, придбаними Новоросійським університетом.

Інформаційні технології в роботі з рідкісними і цінними виданнями ви-
користовуються і для оцифровки фондів, які проходять в рамках «Концепції 
створення електронної бібліотеки». Завдяки створенню імідж-каталогу фон-
дів бібліотеки в режимі on-line читачам доступна інформація про книжкові 
пам’ятки університетської бібліотеки.

Можна говорити про певні успіхи у створенні електронної бібліотеки рід-
кісних і цінних видань: зараз на сайті бібліотеки розміщено 170 од. повнотек-
стових електронних версій таких книг. Користувачі бібліотеки отримують мож-
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ливість вільно працювати з віртуальними примірниками, а бібліотека водночас 
може обмежити використання їх оригіналів, що дозволяє захистити ці видання 
від фізичного руйнування. Саме тому, в першу чергу, бібліотекою оцифрову-
ються рідкісні, найбільш цінні, ветхі видання, видання підвищеного попиту 
або видання, наявні в бібліотеці в обмеженій кількості примірників.

За прикладом деяких найбільших бібліотек університетська бібліотека 
планує створення CD-колекції фондів рідкісних книг бібліотеки – своєрідний 
«електронний запасник» НБ ОНУ. На дисках будуть представлені електронні 
копії найбільш цінних і рідкісних видань з колекції електронних книг. Крім 
того, ми припускаємо виявлення видань з фонду рідкісної книги, що вимага-
ють оцифровки для надання в корпоративні бази даних.

У планах також створення електронної колекції фонду газетних публікацій, 
які є виданнями активного попиту, що знаходяться в аварійному стані.

Міжнародна співпраця

Книжкові скарби університетської бібліотеки, а також активна науково-
дослідницька діяльність, участь у міжнародних конференціях і колоквіумах, 
публікація в найавторитетніших зарубіжних спеціальних виданнях, стажуван-
ня у великих дослідницьких центрах – все це сприяє вельми високій репута-
ції нашої бібліотеки в професійному співтоваристві. Ми регулярно проводимо 
міжнародні конференції, у яких беруть участь фахівці з академічних установ 
та університетів України, Білорусі, Росії, Польщі. Вже стали традиційними 
Міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні видання в універси-
тетській бібліотеці».

Важливим досягненням є участь бібліотеки в престижних міжнародних 
проектах: так, в рамках співпраці з найвідомішим Інститутом Польської Бібліо-
графії імені Естрейхерів у Кракові (Польща) на сайті Інституту представлена 
база польських стародруків з фондів бібліотеки Одеського університету. Ке-
рівник Дослідницького центру був науковим редактором виданого в 2012 році 
каталогу «Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки».

Бібліотеці необхідно докласти багато зусиль, щоб в епоху електронно-
інформаційних комунікацій не втратити своїх позицій, а стати бібліотекою 
майбутнього.

Розв’язання цієї задачі – у підвищенні рівня впровадження нових інформа-
ційних технологій, повній автоматизації всіх бібліотечно-інформаційних про-
цесів. У практику сучасної бібліотеки мають увійти такі форми роботи:

– онлайновий доступ до власних ресурсів з можливістю надання користу-
вачу електронної копії запитуваного документа, якщо відсутнє обмежен-
ня авторського права;

– високий рівень організації та підтримки веб-сайта, через який повинен 
бути наданий доступ до інформаційних ресурсів національного та між-
народного рівня;
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– електронна доставка документів має стати одним з основних видів су-
часних міжбібліотечних комунікацій і одним з привабливих моментів 
для користувачів.

Особливе місце серед завдань займає підготовка і перепідготовка бібліотеч-
них кадрів, рівень знань і професійних навичок, які повинні відповідати на-
ростаючим вимогам інформаційного суспільства, в якому роль бібліотек є не 
тільки помітна, але й необхідна.

Всі розглянуті вище завдання стосуються не будь-яких окремих бібліотек – 
це завдання всієї бібліотечної спільноти, яка зобов’язана відігравати активнішу 
роль в суспільній еволюції.

Рішенням Вченої ради Одеського національного університету імені 
І.  І.  Меч никова затверджено стратегію Наукової бібліотеки, у якій пріоритет-
ною вважають роботу щодо поліпшення інформаційно-аналітичного забез-
печення наукової діяльності університету, проведення наукометричних та бі-
бліометричних досліджень, моніторингу наукової періодики України у світові 
наукометричні бази і створенню бібліотеки рідкісних та цінних видань. На-
вчальним та науковим підрозділам університету, деканам факультетів підтри-
мувати постійний інформаційно-аналітичний зв’язок з Науковою бібліотекою 
щодо наукометричної діяльності та супроводження наукових публікацій вче-
них ОНУ імені І. І. Мечникова.

Нові форми діяльності самої бібліотеки повинні змінити парадигму поняття 
«сучасна бібліотека» і теоретичних уявлень про її завдання, функції та місце в 
сучасному суспільстві, зокрема в управлінні інформаційною діяльністю.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В  УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В статье освещены основные изменения в направлениях деятельности Науч-
ной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова. Главнейшими из них являются: 
информационно-аналитическое обеспечение научно-издательской деятельно-
сти университета и перенесение этой деятельности в сферу собственной от-
ветственности библиотеки; организация сайтов; формирование и усовершен-
ствование библиографической культуры периодических изданий; интеграция 
университетских изданий и результатов научно-исследовательской деятельно-
сти ученых университета в отечественные и мировые наукометрические базы. 
Рассмотрены общие критерии отбора периодических изданий, которые приме-
няются в наукометрических базах, стратегия и тактика формирования фондов 
библиотеки, модель научно-издательской деятельности библиотеки. Отдельно 
освещены приоритеты научных исследований книжных памятников.

Ключевые слова: Научная библиотека, ОНУ имени И. И. Мечникова, науко-
метрические базы данных, периодические издания, комплектование библиоте-
ки, книжные памятки, научно-издательская деятельность библиотеки.

M. O. Podrezova,
Director of the Scientific Library 
Odesa I. I. Mechnikov National University,
24, Preobrazhenska Str., Odesa, 65082, Ukraine
Tel.: (0482) 34-77-89
e-mail: library@onu.edu.ua

THE STRATEGY OF A SCIENTIFIC LIBRARY  
IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary
The topic of the paper is an innovation activity of a modern university library which 
must represent suitably contemporary main responses of the university in general. 
The subject of the study is elucidation of modernization of traditional activity of the 
Scientific Library of the Odesa I. I. Mechnikov National University. Using analytic 
method the author viewed the main kinds of innovation activity of a library: an infor-
mational and analytic support of research and publishing activities of the university 
and transfer of these activities to the field of library responsibility; working out on 
websites; forming and upgrading of library culture of periodicals; integration of the 
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university editions and results of scientific studies of university scientists to domes-
tic and international databases; strategy and tactics of forming the library stocks; 
setting a priority of scientific studies of book monuments.
The result of monitoring of library activity consists in elaboration of the strategy of 
development of a modern university scientific library in the context of informatiza-
tion of the society. It was proved that a library is an influential participant of the 
modern information society, its activity is extremely important for all educational 
and scientific departments of the university, which must communicate with a library 
in informational and analytic area. The findings of the study may be used for elabo-
ration of recommendations for further development of such important university 
department as scientific library is.

Keywords: a Scientific Library, Odesa I. I. Mechnikov National University, sciento-
metric databases, periodicals, ac�uisitions of the library, book monuments, research 
and publishing activities of the library.
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ БІБЛІОТЕК ВНЗ В 2013 РОЦІ

Доповідь являє собою звіт щодо аспектів роботи вузівських бібліотек у 
2013  році. Керуючись статистичним методом, підсумовуються кількісні ха-
рактеристики роботи бібліотек за основними територіальними зонами – До-
нецька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська. В результаті зазначається, 
що бібліотеками продовжувалось формування бібліотечних та інформаційних 
ресурсів, збереження інтелектуальної спадщини та сприяння впровадженню 
інформаційних технологій у практичну діяльність.

Ключові слова: вузівські бібліотеки, інноваційна діяльність, інформаційні ре-
сурси, бібліотечний фонд

  
 На початок 2014 року кількість бібліотек нашої мережі становила 215 кни-

гозбірень, які розміщуються за галузевою ознакою наступним порядком:
 Класичні університети – 29 
 Технічні університети – 26
 ДВНЗ технології, будівництва, транспорту – 31 
 ДВНЗ педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту – 33
 ДВНЗ культури, мистецтва, дизайну –17
 ДВНЗ медичні – 15
 ДВНЗ аграрні – 22 
 ДВНЗ з питань економіки, фінансів, управління, підприємництва – 34 

© Н. В. Якуніна, 2014
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 ДВНЗ з питань права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, без-
пеки життєдіяльності – 7 

 ДВНЗ НАН України – 1.
 Основними напрямами розвитку та роботи бібліотек було:
 –  підвищення іміджу в умовах інноваційних технологій та змін в інформа-

ційному обслуговуванні читачів;
 –  оперативне реагування бібліотек на сучасні інформаційні читацькі 

запити;
 –  продовження формування інтелектуально-інформаційного капіталу вузів;
 – постійне оволодіння бібліотекарями новими знаннями та навичками ін-

формаційної роботи. 
 Загальний обсяг фондів бібліотек нашої мережі, у порівнянні з 2012 роком, 

збільшився на 2.186.448 примірників і становить понад 126.226.022 одиниць 
зберігання.

 За минулий 2013 рік 23 бібліотеки не було профінансовано на придбання 
книг та періодики, 157 бібліотек були обмежені у коштах для придбання баз 
даних. 

Загальний фонд бібліотек
Донецька зона 

10474853 
8%

Харківська зона 
23113750 

18%

Київська зона 
44442113 

36%Одеська зона 
26484576 

21%

Львівська зона 
21710730 

17%

Видано документів

2012 рік 111645833 2892257

2013 рік 113300795 8545875

видано документів в т.ч. ел. видань
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Характерною рисою останніх років є величезне зростання обсягів інформа-
ції та необхідність в забезпеченні швидкого та кількісного доступу до неї. По-
казники книговидачі збільшились більш ніж на 2 млн., з них збільшення майже 
у три рази становлять електронні видання. 

Одним із стратегічних завдань для бібліотек було продовження створення, 
впровадження та максимальне поповнення власних електронних каталогів.

Кількість записів до них зросла за минулий рік на 2 млн. 680 тис. і становить 
загальну цифру понад 31 млн. записів. Так виглядає ця база даних по зонах: 

Але все ще гальмує цей процес в бібліотеках нашої мережі відсутність по-
тужної техніки, якісного програмного забезпечення, модернізації устаткування.

 Значно зменшилась кількість студентів у наших вузах в 2013 році, але об-
слуговування користувачів – це ціла система заходів, тому, щоб не втратити 
пріоритет в інформаційному забезпеченні, бібліотеки не тільки постійно під-
вищують свій рівень роботи, а й проводять розширення з надання послуг і змін 
у технології та структурі обслуговування. Однією з сервісних інтерактивних 
послуг є віртуальна довідкова служба бібліотек. Розвиток інформаційних тех-
нологій дозволяє використання різноманітних комунікаційних каналів: елек-
тронної пошти, веб-форми, чату, за допомогою яких бібліотеками надається ін-
формація на запити віддалених (індивідуальних та колективних) користувачів.

Одним зі значущих відносних показників є забезпеченість студентів на-
вчальною літературою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг ЕК (кількість записів)

Донецька зона 

2950676

Київська зона 

11695990
Львівська зона 

4704794

Одеська зона 

6901360

Харківська зона 

5117050

 

Інтерактивні послуги

 Донецька зона 7 бібліотек
 Київська зона 21 бібліотека
 Львівська зона 13 бібліотек
 Одеська зона 11 бібліотек
 Харківська зона 15 бібліотек
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Рівень розвитку бібліотеки на сучасному етапі можна оцінити через ресур-
си, представлені для загального користування. Комп’ютеризація бібліотечних 
технологій дозволила тепер представляти книжкові виставки у новому форматі 
і відкрила до них доступ Інтернет-користувачам.

 135 бібліотек нашої мережі мають рідкісні та цінні видання (загальна кіль-
кість 1.466.323 документів), фонд яких поступово сканується і пропонується 
на сайтах бібліотек як повнотекстові документи.

 Підтримці навчального і наукового процесу сприяла видавнича діяльність 
бібліотек – готувались видання різноманітного характеру та тематики. Про 
корпоративну, бібліографічну та інформаційну діяльність бібліотек ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації, теми наукових розробок можна ознайомитись на сайті НБ 
імені М. Максимовича у розділі «Інформація для бібліотек» http://www.library.
univ.kiev.ua. 

 За минулий рік прослідковувалось зростання в комп’ютерному забезпечен-
ні бібліотек, збільшення можливості входу до глобальної Інтернет-мережі, під-
ключення послуги WI-FI. 

Кількість ПК ПК з доступом до 
мережі Інтернет

Підключення за
технологією WI-FI 

(кількість бібліотек)
 2012 рік 7703 6496 130

 2013 рік 8074 7018 161

 Таким чином:
 Бібліотеками нашої мережі продовжувалось формування бібліотечних та 

інформаційних ресурсів, збереження інтелектуальної спадщини та сприяння 
впровадженню інформаційних технологій у практичну діяльність. Майже всі 
бібліотеки нашого об’єднання потребують покращення матеріально-технічної 
бази, відчувають брак приміщень для розташування бібліотечних фондів та 
обслуговування читачів. Потрібні ремонти у діючих приміщеннях, необхідне 
сучасне бібліотечне обладнання. 

Надійшла 01.05.2014

Забезпечення навчальною літературою
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ВУЗОВ 
В  2013 ГОДУ

Аннотация
Доклад представляет собой отчет по основным аспектам работы вузовских 
библиотек в 2013 году. Используя статистический метод, приводятся количе-
ственные характеристики работы библиотек по основным территориальным 
зонам – Донецкая, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская. На основании 
исследования было констатировано, что библиотеками продолжалось форми-
рование библиотечных и информационных ресурсов, сохранение интеллекту-
ального наследия и способствование внедрению информационных технологий 
в практическую деятельность.

Ключевые слова: вузовские библиотеки, инновационная деятельность, ин-
формационные ресурсы, библиотечный фонд
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Maksymovych Scientific Library of 
the Taras Shevchenko Kyiv National University
58, Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine 
Tel.: 239-32-79
e-mail: metod@univ.kiev.ua

ABOUT SOME ASPECTS OF THE WORK OF THE UNIVERSITY 
LIBRARIES IN 2013

Summary
The paper represents a report by main aspects of work of higher school libraries in 
2013. The article brings a �uantitative characteristic of general territorial zones – 
Donetsk, Kyiv, Lviv, Odesa, Kharkiv. The author used statistical method. Relying on 
the study it was stated that libraries are continuing formation of library and informa-
tion resources, conservation of intellectual heritage and procurement to application 
of informational technologies in practice.

Keywords: higher school libraries, an innovative activity, information resources, 
library stacks 
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БІБЛІОГРАФІЯ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В ХАРКІВСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ

Стаття присвячена характеристиці бібліографічних видань Харківського 
університету, присвячених життю та творчості Т. Г. Шевченка, створених 
співробітниками науково-бібліографічного відділу Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна у співпраці з викладачами філологічного фа-
культету. В роботі подано загальні принципи укладання цих посібників.

Ключові слова: бібліографічний покажчик, шевченкознавство, укладання

У зв’язку з 200-річним ювілеєм Тараса Шевченка відбувається нове, з по-
зицій сьогодення, прочитання життєпису і творчості поета. У зв’язку з цим 
назріла й потреба осмислення поступального розвитку науки про Т. Шевченка. 
Важливим чинником цього стає бібліографічна шевченкіана. 

Вивчення шевченкознавства в Харківському університеті має давні тради-
ції. Ще у першій половині ХІХ століття Микола Костомаров, який в той час 
готувався захищати у Харкові магістерську дисертацію, у своїй статті «Обоз-
рение сочинений, писанных на малороссийском языке», опублікованій в аль-
манасі «Молодик» (Х., 1843), присвятив декілька сторінок аналізу шевчен-
кового «Кобзаря». Серед дослідників творчості Шевченка у Харкові кінця 
ХІХ – початку ХХ століть були такі відомі вчені, як М. Сумцов, Д. Овсянико-
Куликовський, Д. Багалій. Подальший розвиток шевченкознавства у Харків-
ському університеті та ХІНО пов'язаний з іменами І. Айзенштока, М. Плевака, 
В. Коряка, М. Сулими, А. Шамрая та ін. У 30-ті роки харківська шевченкіана 
збагачується новими іменами дослідників (І. Пільгук, С. Шаховський, С. Кри-
жанівський, О. Білецький, Л. Булаховський, І. Білодід). У повоєнні роки твор-

© А. О. Давидова, Ю. Ю. Полякова,  2014
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чістю Шевченка займаються І. Булашенко, Є. Вербицька, Л. Бикова, Ф. Медве-
дєв, О. Миронов та інші. 

Накопичений досвід вивчення творчості великого поета потребував кількіс-
ного та якісного аналізу. Тому цій темі вже присвячено декілька статей [1, 2, 4, 
9], причому дві з них (стаття Ірини Булашенко та Михайла Красикова та стаття 
Олексія Чугуя та Тараса Чугуя) стали вступними до покажчиків літератури з 
шевченкознавства. 

Систематизування матеріалів, присвячених Шевченкові й створених викла-
дачами та вихованцями Харківського університету, проходило з певним від-
ставанням. Але воно теж має досить давні традиції. Праці харківських вчених 
(М. Сумцова, Д. Багалія, Д. Овсянико-Куликовського) ще на початку ХХ  століт-
тя знайшли відображення у покажчиках вихованця Харківського університету 
Михайла Комарова (1844-1913). Його ґрунтовна підсумкова праця «Т. Шевчен-
ко в литературе и искусстве» [5] хронологічно охоплює матеріал 1840-1903 рр. 
Працю Комарова свого часу продовжив Микола Яшек (1883-1966), укладач пер-
шого бібліографічного покажчика творів про Шевченка радянської доби [10]. 
Випускник юридичного факультету Харківського університету, він у 30-ті роки 
був науковим співробітником Інституту Тараса Шевченка у Харкові, працював 
у кабінеті бібліографії. У його покажчику «Шевченко : матеріали до бібліо-
графії», що побачив світ 1921 року, зареєстровано вітчизняну і частково іно-
земну літературу за період з 1903 по 1921 рік. Плідно працював в галузі бібліо-
графічної шевченкіани професор історії української літератури Харківського 
ІНО, член Комісії новітнього письменства ВУАН, голова Літературної секції 
Науково-дослідної кафедри історії української культури в Харкові, керівник 
Кабінету бібліографії Інституту Тараса Шевченка у Харкові Микола Плевако 
(1890-1941). У першому томі його «Хрестоматії нової української літератури» 
(Х., 1926) у розділі «Тарас Шевченко» описано біля 450 видань творів поета, 
зібрано відомості про численні літературознавчі та біографічні публікації. Та-
ким чином, ми бачимо, що, крім бібліографів, над бібліографічною шевченкі-
аною працювали літературознавці, мовознавці, історики та інші спеціалісти. 

Але тематично пов’язати Т. Шевченка з Харківським університетом вперше 
вирішили укладачі бібліографічного покажчика «Шевченкознавство», укладе-
ного співробітником ЦНБ Вірою Мазманьянц (1919-2011) [7]. З цього видання 
можна дізнатись, як розвивалась наука про Т. Шевченка в університеті про-
тягом ХІХ-ХХ ст., яким був внесок наших вчених (літературознавців, мово-
знавців, істориків, книгознавців, філософів) у розробку різних проблем шев-
ченкознавства. До покажчика увійшли праці, які було написано вченими під 
час їх роботи в університеті та ХІНО: книги, журнальні та газетні статті, тези 
доповідей, дисертації. Література була розміщена в хронологічному порядку, 
перевидання були зазначені під першим роком видання і далі не повторюва-
лися. Видання мало допоміжний іменний покажчик. Вступну статтю до по-
кажчика, як зазначалося, написала Ірина Булашенко (1921-1980), автор дисер-



41

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

таційного дослідження та монографії за темою «Т. Г. Шевченко в українській 
радянській художній літературі» (Х., 1962). 

До 175-річчя від дня народження поета, у 1989 році, побачило світ друге 
видання покажчика [8], яке було створено В. Мазманьянц у творчій співпра-
ці з викладачами філологічного факультету О. О. Мироновим, І. Г. Булашенко, 
Ю. А. Ісіченком, О. С. Юрченком. Вступну статтю до першого видання покаж-
чика, написану Іриною Булашенко, молодий філолог Михайло Красиков допо-
внив відомостями про розвиток шевченкознавства в університеті за 18 років, 
зокрема охарактеризував праці І. Л. Михайлина та В. Бояновича, присвячені 
драматургічній шевченкіані, О. О. Миронова та його учениць О. Д. Панченко 
та В. А. Кухтенко, що займалися проблемами перекладу творів Шевченка ні-
мецькою та французькою мовами. 

Особливо треба відзначити внесок у створення бібліографічної шевчен-
кіани Харківського університету Олега Миронова. Кандидат філологічних 
наук, завідувач кафедри зарубіжної літератури Олег Олексійович Миронов 
(1928-1994) серед інших проблем займався дослідженням творчості німецько-
го поета Еріха Вайнерта, зокрема його перекладами творів Т. Г. Шевченка. До 
кола його наукових інтересів входила також шведська література, переклади 
творів Шевченка скандинавськими мовами і вивчення творчості Кобзаря в цих 
країнах. Цим проблемам присвячена ціла низка статей Миронова та декілька 
дисертацій, захищених під його керівництвом. Він плідно працював над ви-
явленням і бібліографуванням зарубіжної шевченкіани. Підсумком цієї праці 
став невеликий за обсягом, але змістовний покажчик «Шевченкознавство в Да-
нії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах і Бельгії» [6]. 

Вищезгадані посібники доповнює покажчик «Видання творів Т. Г. Шевчен-
ка у фондах ЦНБ (1840-1914 рр.)», укладений Вірою Репринцевою у 1997 р. [3]. 

До двохсотліття Кобзаря, у 2013 р., було укладено нового покажчика під 
назвою «Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна» [9]. Цей посібник створено 
на основі видання 1989 року (укладачі – бібліографи О. Журавльова, Ю. Поля-
кова та кандидат філологічних наук О. Чугуй), але на нових засадах – до нього 
увійшли праці не тільки викладачів, але й вихованців університету, студентів, 
аспірантів, причому за весь час їхньої діяльності (не тільки під час перебуван-
ня у Харкові). Покажчик, як і попередній, створено за хронологією. В окремих 
випадках подаються примітки та коментарі, створено допоміжний іменний по-
кажчик. Це видання розміщено на сайті Центральної наукової бібліотеки ХНУ 
імені В. Н. Каразіна. Вступна стаття «Шевченкознавство у працях викладачів 
та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
(40-ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)» написана відомим шевченкознавцем, авто-
ром монографії «Драматургічні елементи в ліриці Т. Г. Шевченка» (Х., 1989) 
Олексієм Чугуєм та кандидатом історичних наук Тарасом Чугуєм. У цій статті 
дано докладний аналіз розвитку шевченкознавства у Харківському університе-
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ті у ХІХ-ХХІ столітті, охарактеризовано доробок окремих вчених. На відміну 
від попередніх праць, у статті та покажчику є відомості про шевченкознавчі 
праці вчених, які зазнали репресій (І. Світличний) або були змушені виїхати за 
кордон (Ю. Шевельов, В. Державін, М. Ласло-Куцюк). У дещо зміненому ви-
гляді ця стаття увійшла до збірки «Харківський університет і українська куль-
тура» (Х., 2014), яка має невдовзі вийти друком. 

Бібліографічна шевченкіана Центральної наукової бібліотеки Харківського 
університету націлена на висвітлення основної тематики шевченкознавчих сту-
дій, традиційних питань життєвого і творчого шляху основоположника нової 
української літератури (поетики, жанрових форм, техніки віршування, стилю і 
стилістики, ідейного змісту, зв’язку з фольклором, перекладів на іноземні мови 
тощо). За допомогою бібліографічних покажчиків майбутні дослідники змо-
жуть не тільки проаналізувати внесок харківських вчених в шевченкознавство, 
але й виявити лакуни у дослідженнях. 
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БИБЛИОГРАФИЯ ШЕВЧЕНКОВЕДЕНИЯ В ХАРЬКОВСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация
Статья посвящена характеристике библиографических изданий Харьковского 
университета, посвященных жизни и творчеству Т. Г. Шевченко, созданных со-
трудниками научно-библиографического отдела Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина совместно с преподавателями филологи-
ческого факультета. В работе приводятся общие принципы составления этих 
пособий. 
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BIBLIOGRAPHY OF SHEVCHENKO STUDIES IN THE KHARKIV 
UNIVERSITY 

Summary
Indices of academic works have gradually constituted an important integral part of 
Shevchenko studies. In the 19th and 20th centuries T. Shevchenko’s literary works 
were thoroughly studied by such prominent scholars – philologists and historians – 
as М. Кostomarov, М. Sumtsov, D. Оvsianyko-Кulikovsky, D. Bahaliy.
Works of those and many other Kharkiv scholars were placed into the index 
compiled by M. Komarov, an alumnus of the Kharkiv University, under the title 
“T. Shevchenko in the Works of Literature and Arts” (1903). Later on the index was 
continued by M. Yashek and M. Plevako.
The first attempt at connecting Taras Shevchenko with the KNU was made by the 
Central Academic Library (CAL) staff member Vera Mazmaniyants who compiled 
the index “Shevchenko Studies in the Kharkov university”. The index included 
works by the scholars while making their researches at the KNU or the Kharkiv 
Institute of Public Education (a temporary name of the University in the 1920s – 
early 1930s).
The second edition of that index compiled by V. Mazmaniyants in close cooperation 
with professors and lecturers of Philological Faculty was published in 1989. 
Especially valuable contribution to Shevchenko studies bibliography was made by 
associate professor Oleh Myronov, who compiled the index “Shevchenko Studies 
in Denmark, Sweden, Norway, Finland, the Netherlands, and Belgium.” The works 
mentioned were further supplemented with the index “Editions of T.H. Shevchenko’s 
Works in the CAL Holdings (1840-1914).” 
In 2013 a new index was created under the title “Shevchenko Studies in the Works 
of the KNU Faculty Members and Alumni.” The index, compiled by bibliographers 
O.  Zhuravliova, Yu. Poliakova, and lecturer O. Chuhui, PhD, is based on the edition 
from 1989, but with a new approach: it includes the works by the KNU alumni 
as well as its faculty members during the whole period of each one’s academic 
activities, at the KNU or elsewhere. The index, like the previous one, has its entries in 
chronological succession. The indices mentioned in the article are to provide future 
researchers with references that will enable them to analyze the Kharkiv scholars’ 
contribution to Shevchenko studies in general and to see more clearly lacuna in 
researches.

Keywords: bibliographical index, Shevchenko studies, indexing.
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М. В. Алексеенко,
главный библиограф Научной библиотеки
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, 
ул. Преображенская, 24, г. Одесса, 65082, Украина
тел. (0482) 34 77 89 
e-mail: library@onu.edu.ua

«РАССЕЯННЫЕ» КНИЖНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ В ВУЗОВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ: ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ

В статье на примере работы Отдела редких книг и рукописей Научной библио-
теки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова рассмат-
ривается методика изучения «рассеянных» книжных коллекций как частных 
лиц, так и коллективных владельцев: библиотек Ришельевского лицея и Ново-
российского университета. Результатом работы стало выявление книг из со-
брания Виленской медико-хирургической академии (в состав которого входили 
экземпляры из библиотек Казимира-Льва Сапеги, Яна Снядецкого, Владислава 
Герберского) и Математического кабинета Одесского государственного уни-
верситета (в состав которого входили книги из коллекции И. Ю. Тимченко).

Ключевые слова: «рассеянные» коллекции, вузовские библиотеки, Виленская 
медико-хирургическая академия, Ришельевский лицей, Я. Снядецкий, Ново-
российский университет, И. Ю. Тимченко

Книжные фонды вузовских библиотек, как часть общенационального куль-
турного наследия Украины, являются важным информационным ресурсом, 
представляющим особую ценность с историко-культурной точки зрения. «Рас-
сеянные» книжные коллекции – неизменная составляющая крупных вузовских 
библиотек. 

Не вызывает удивления тот факт, что множество купленных и подаренных 
книжных коллекций не сохранялось в первоначальном виде, а распылялось в 
фондах библиотек учебных заведений. Это связано с особенностями комплек-
тования такого типа библиотек, главная цель которых – обеспечение учебного 
процесса необходимой литературой. 

Только в последние десятилетия исследователи обратили более присталь-
ное внимание на реконструкцию «рассеянных» коллекций вузовских библио-
тек, во многом благодаря осознанию того факта, что это – важный источник, 
который позволяет не только реконструировать общую картину формирования 
фонда конкретной библиотеки, но и помогает обогатить наши знания по исто-
рии науки и культуры того или иного региона и эпохи [3; 6]. 

Не является исключением и Научная библиотека Одесского университета, 
сохраняющая в своём фонде немалое количество экземпляров, ранее входив-

© М. В. Алексеенко, 2014
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ших в отдельные книжные комплексы, принадлежавшие как частным лицам, 
так и коллективным владельцам (речь идёт о собраниях несуществующих уже 
учреждений, организаций и обществ). 

На протяжении последнего десятилетия усилия сотрудников Отдела ред-
ких книг и рукописей Научной библиотеки ОНУ направлены на изучение 
«рассеянных» коллекций как частных лиц, так и коллективных владельцев: 
библиотек Ришельевского лицея и Новороссийского университета, положив-
ших начало формированию книжного собрания Одесского национального уни-
верситета имени И. И. Мечникова. Эта работа началась с исследования самых 
крупных «рассеянных» собраний польского слависта и библиографа Анджея 
Кухарского (1795-1962) и польского юриста и историка права Ромуальда Губе 
(1803-1890) и нашла своё отражение в 14 публикациях сотрудников отдела [4].

Методика выявления, исследования и реконструкции «рассеянных» коллек-
ций традиционно включает такие процессы:

1.  просмотр книжных экземпляров de visu (выявление суперэкслибрисов, 
экслибрисов, владельческих записей, особенностей переплёта);

2.  изучение библиотечной документации (фундаментальных каталогов, 
инвентарных книг, протоколов заседаний библиотечных комиссий);

3.  изучение архивных документов, касающихся истории библиотек органи-
заций и частных лиц;

4.  изучение библиотечной и исторической литературы по соответствую-
щим периодам и темам;

5.  использование новых информационных технологий для накопления све-
дений об отдельных экземплярах, позволяющих, впоследствии, воссоз-
давать на информационном уровне «рассеянные» коллекции.

В настоящее время описание изданий Научной библиотеки ОНУ происхо-
дит на основе автоматизированной информационной библиотечной системы 
(АИБС) Absothe�ue Unicode. Таким образом, к традиционным процессам до-
бавились процессы, осуществляемые посредством современных технологий.

Остановлюсь на нескольких примерах, наиболее удачно демонстрирующих 
сочетание традиционных и новых методов в изучении «рассеянных» коллекций. 

Так, на основе выявления de visu штампа «BIBLIOTH. ACADEM. 
VILNENSIS» на книгах из Ришельевского лицея и поисков в Государствен-
ном Архиве Одесской области был прослежен путь в лицейскую библиотеку 
части собрания Виленской медико-хирургической академии, поступившего в 
Одессу в 1843 г. после ликвидации высшей школы Великого Княжества Ли-
товского. В свою очередь, в процессе изучения этой «рассеянной» коллекции 
были выявлены и отдельные экземпляры из личных собраний, в частности: 
два экземпляра из ружанского книгосбора представителя известнейшего бело-
русско-литовского магнатского рода Казимира-Льва Сапеги (1609-1656); два 
экземпляра из собрания доктора медицины, профессора Владислава Гербер-
ского (1784/1785-1826), 23 названия в 31 томе из личной библиотеки одного из 
крупнейших ученых польского Просвещения Яна Снядецкого (1756-1830) [2]. 
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На примере описания книг из собрания Яна Снядецкого можно показать 
путь реконструкции указанной коллекции. Ввод данных о владельце коллек-
ции (в данном случае он у нас многоуровневый – Ришельевский лицей – Ви-
ленская академия) посредством рубрики позволяет нам воссоздать коллекцию 
не буквально, но виртуально (Ил. 1).

Для ввода информации об индивидуальных особенностях каждого 
экземпляра в этой системе предназначены дополнительные поля. В нашем 
случае это поле сведений о владельцах, где можно разместить описания ex-
libris, печатей, штампов, автографов, записей и заметок на страницах (Ил. 2). 
Обращает на себя внимание на тот факт, что в программе Absothe�ue Unicode 
есть возможность размещать изображение, на котором, в данном случае, при-
сутствуют все владельческие признаки экземпляра – рукописный экслибрис 
владельца, штамп о дарении, штамп Виленского университета и штамп Рише-
льевского лицея (Ил. 3).

Так как полноценных архивных источников по вопросу поступления в Ри-
шельевский лицей книг Виленской медико-хирургической академии в архиве 
Одесской области не сохранилось (есть только отрывочные упоминания), а 
фундаментальные каталоги библиотеки Ришельевского лицея этого перио-
да отсутствуют, то основным методом реконструкции стал просмотр книг 
de vizu и описание обнаруженных экземпляров для последующего обобще-
ния и воссоздания на информационном уровне этой «рассеянной» коллекции 
(Ил. 4). В настоящий момент из 373 наименований книг Виленской медико-
хирургической академии выявлено 120 в 268 томах. Работа по воссозданию 
этой коллекции продолжается и уже нашла своё отражение в целом ряде пуб-
ликаций автора [1; 2].

Ещё один пример, который хотелось бы привести, это воссоздание «рас-
сеянной» коллекции частного лица, входящей, в свою очередь, в состав кол-
лекции коллективного владельца. Речь идёт о книжном собрании профессора 
чистой математики Новороссийского университета Ивана Юрьевича Тимченко 
(1863-1939). На рубеже XIX-XX вв. учёному удалось собрать замечательное 
книжное собрание по истории математики, физики и других естественных 
наук, в состав которого вошло и значительное количество старопечатных из-
даний, в том числе – инкунабул и палеотипов. С 1917 г. книжная коллекция 
хранилась в Математическом кабинете Физико-математического факультета 
Новороссийского университета, заведующим которого был сам владелец книг. 
После революции Новороссийский университет прошёл тяжёлый путь рефор-
мирования, изменялись названия институтов и факультетов, а вместе с ними – 
и места хранения книг из собрания И. Ю. Тимченко: Институт народного 
образования, Одесский Физико-химико-математический институт и т. д. Вла-
дельческие записи и штампы на книгах из коллекции Тимченко дают возмож-
ность проследить и этот процесс реформирования одесской высшей школы. 
После восстановления Университета в 1933 г. библиотека Математического ка-
бинета стала неотъемлемой частью физико-математического факультета. Как 
и в предыдущем случае, «рассеянное» собрание И. Ю. Тимченко описано со-
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трудниками Отдела редких книг и рукописей в программе Absothe�ue Unicode 
(Ил. 5). В поле сведений о владельце размещены описания ex-libris, печатей, 
штампов, автографов.

Отметим, что поиск экземпляров из данного «рассеянного» собрания про-
исходил посредством просмотра инвентарных книг библиотеки за 1980-е гг., 
когда собрание Математического кабинета вошло в состав университетской 
библиотеки (Ил. 6). 

После просмотра всех (!) книг Кабинета de visu и была выявлена «рассе-
янная» коллекция частного владельца в количестве 180 единиц, экземпляры 
которой в настоящее время являются украшением книжного собрания ОНУ. 

В настоящий момент завершается работа по создания печатного каталога 
книжного собрания И. Ю. Тимченко, что является естественным завершени-
ем изучения такого типа коллекций. Частично результаты работы по изучению 
данной коллекции представлены на виртуальной выставке «Справжній матема-
тик: до 150-річчя з дня народження І. Ю. Тимченка», размещённой на офици-
альном сайте Научной библиотеки Одесского национального университета [5].

Работа по реконструкции исторических библиотек имеет большое прак-
тическое значение, раскрывая подлинное богатство фондов современных 
библиотек, историю их формирования, способствуя усовершенствованию су-
ществующего научно-исследовательского аппарата. Результаты этой работы 
могут использоваться при создании указателей по фондам, а также дают воз-
можность использовать их как основу для проведения паспортизации коллек-
ционных соб раний.

На основе реконструкций «рассеянных» книжных собраний НБ ОНУ, 
проведённой сотрудниками Отдела редких книг и рукописей, можно предста-
вить себе историю поступления данных собраний в фонды нашей библиотеки, 
динамику и наполнение университетской библиотеки (Ил. 7).

Наконец, можно добавить, что в этой интересной и важной работе по рекон-
струкции «рассеянных» коллекций и воссозданию истории библиотек, могут 
и должны (!) участвовать не только сотрудники отделов редких книг, но и все, 
кто занимается ретро-описанием, т. е. примерно 70% сотрудников библиотек. 
Современные автоматизированные информационные библиотечные системы, 
в частности Absothe�ue Unicode, предоставляют поля для подробного описания 
экземпляра, с указанием всех владельческих признаков, что даёт возможность 
заниматься реконструкцией «рассеянных» коллекций уже на этапе описаний 
конкретных экземпляров. Такое рациональное использование преимуществ 
современных информационных технологий будет способствовать совершен-
ствованию библиотечных процессов и внесёт свой вклад в дальнейшее изуче-
ние истории учебных заведений и их библиотек.

Изучение и популяризация исторических книжных собраний является од-
ним из приоритетных направлений научно-исследовательской работы в облас-
ти книговедения. Но наилучший результат работа по исследованию книжных 
коллекций может принести только в случае скоординированной деятельности 
учреждений, которые хранят в своих фондах части различных собраний.
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Иллюстрации

Ил. 1. Поле описания с указанием данных о владельце коллекции  
(Ришельевский лицей – Виленская академия)

Ил. 2. Поле, включающее в себя описание владельческих признаков 
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Ил. 3. Владельческие признаки на книге из личной библиотеки Яна Снядецкого
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Ил. 4. Реконструкция части «рассеянной» коллекции Ришельевского лицея: перемещённая 
литература из Виленской медико-хирургической академии

Ил. 5. Поле описания с указанием данных о владельце коллекции (И. Ю. Тимченко)
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Ил. 6. Владельческие признаки на книге из личной библиотеки И. Ю. Тимченко
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Ил. 7. Реконструкция поступлений «рассеянных» коллекций в библиотеку Одесского 
национального университета (на примерах книжных собраний Ришельевского лицея  

(1817-1865) и  Новороссийского университета (1865-1920)
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«РОЗПОРОШЕНІ» КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ  
У ВУЗІВСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ:  
З ДОСВІДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Анотація
У статті на прикладі роботи Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової 
бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
розглядається методика вивчення «розпорошених» книжкових колекцій як 
приватних осіб, так і колективних власників: бібліотек Рішельєвського ліцею 
та Новоросійського університету. Результатом роботи стало виявлення книг 
з зібрання Віленської медико-хірургічної академії (до складу якого входили 
екземпляри з приватних бібліотек Казимира-Лева Сапеги, Яна Снядецького, 
Владислава Герберського) та Математичного кабінету Одеського державного 
університету (до складу якого входили книги з колекції І. Ю. Тимченко).

Ключові слова: «розпорошені» книжкові колекції, вузівські бібліотеки, 
Віленська медико-хірургічна академія, Рішельєвський ліцей, Я. Снядецький, 
Новоросійський університет, І. Ю. Тімченко
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“DISPERSED” BOOK COLLECTIONS IN HIGHER SCHOOL 
LIBRARY: ABOUT EXPERIENCE OF STUDYING AND 
RECONSTRUCTION 

The article deals with methodology of studying of “dispersed” book collections of 
private persons as well as collective owners (the libraries of Richelieu Lyceum and 
Novorossiyskiy University) by the example of the work of the Rare Books and Man-
uscripts Department of the Scientific Library of the Odesa I. I. Mechnikov National 
University. Traditional methods are used along with new informational technologies 
applying Absothe�ue Unicode program for assuming data on particular copies suf-
fered for reconstruction of “dispersed” book collections on informational level. 
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The way of the part of collection of the Medical and Surgical Academy of Vilni-
us to the lyceum library was observed on basis of de visu detection of the stamp 
«BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS» on the books from Richelieu Lyceum and 
searches in the State Archives of Odessa Region. These books (120 titles in 268 vol-
umes) came to Odesa in 1843. Copies from private book collections of Kazimierz 
Leon Sapieha (1609-1656), Wladyslaw Herberski (1784/1785-1826), Jan Sniadecki 
(1756-1830) are discovered among them.
The stamps on books from Ivan Yurievich Tymchenko’s (1863-1939) private book 
collection tell us about changes of names and structure of Odesa University in 20th 
century: the Imperial Novorossiyskiy University, the Institute of Popular Education, 
Odesa Physical, Chemical and Mathematic Institute, Odesa State University...
The findings of this article may be used for creation of collection indexes. Besides 
it is a possibility of using of them as a basis for realization of certification of book 
collections. The work on reconstruction of “dispersed” book collections let to solve 
not only bibliological problems and to reconstruct overall picture of formation on 
the stacks of concrete library, but helps us to enrich our knowledge on history of the 
science and culture of Novorossiyskiy region. 

Keywords: «dispersed collections», higher school libraries, Medical and Surgical 
Academy of Vilnius, Richelieu Lyceum, Jan Sniadecki, Novorossiyskiy University, 
I. Yu. Tymchenko
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОТДЕЛА КНИЖНЫХ 
ПАМЯТНИКОВ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ ЦНБ  
ХНУ ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА:  
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье рассмотрены задачи, которые выполняют электронные коллекции 
редких книг: предоставление широкого доступа читателей к редким и ценным 
изданиям, обеспечение сохранности оригинала. На примере электронной кол-
лекции Центральной научной библиотеки Харьковского национального уни-
верситета имени В. Н. Каразина – «eScriptorium: электронный архив редких 
книг и рукописей для науки и образования» показаны возможности использо-
вания полнотекстовых ресурсов ценных изданий. Отражены принципы созда-
ния, структура, хронологические рамки, направления, по которым происходит 
наполнение архива документами. Обрисованы перспективы развития проекта, 
предоставлены факты сотрудничества с крупнейшими цифровыми библиоте-
ками мира: Всемирной цифровой библиотекой, Европеаной. 

Ключевые слова: eScriptorium, DSpace, электронный архив, электронная кол-eScriptorium, DSpace, электронный архив, электронная кол-, DSpace, электронный архив, электронная кол-DSpace, электронный архив, электронная кол-, электронный архив, электронная кол-
лекция, редкие и ценные издания, доступность фонда, сохранность фонда, 
цифровые библиотеки, Всемирная цифровая библиотека, Европеана

«Нельзя держать книги запертыми, точно в тюрьме, 
они должны непременно переходить из библиотеки в память»

Франческо Петрарка 

Цифровые технологии мощно и уже привычно вошли в практику работы 
библиотек высших учебных заведений. Начав работу с создания электронных 
каталогов, сегодня библиотеки перешли к комплексной автоматизации всех 
библиотечных процессов, созданию электронных архивов и, собственно го-
воря, к быстрому развитию электронных библиотек. Постоянно растет спрос 
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на получение информации через Интернет, создаются специальные сайты для 
пользователей мобильных устройств, социальные сети стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. В электронных каталогах вузовских библиотек Украины 
насчитывается около 31 400 тысяч библиографических записей [13], библио-
теки активно размещают в электронных архивах научные публикации, пред-
оставляя открытый доступ к достижениям ученых Украины. По состоянию 
на апрель 2014 г. 28 библиотек входят в проект ELibUkr «Электронная биб-
лиотека Украины: создание Центров знаний в университетах Украины» (http://
www.elibukr.org/). 44 цифровых репозитария украинских библиотек различных 
ведомств и организаций представлены в открытом доступе (http://www.elibukr.
org/uk/resursi/elektronni-arhivi-ukrayini.html). Неко торые репозитарии на про-
тяжении 2013-2014 гг. получили собственные ISSN в Международном центре 
ISSN (в рамках реализации проекта ROAR при поддержке информационного 
сектора UNESCO). Например, электронные архивы Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова (http://dspace.onu.edu.ua:8080/), Донец-
кого национального университета (http://r.donnu.edu.ua/jspui/), Харьковско-
го национального университета имени В. Н. Каразина (http://dspace.univer.
kharkov.ua/), Национального юридического университета имени Ярослава Му-
дрого (http://dspace.nulau.edu.ua:8088/), Сумского государственного универси-
тета (http://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=uk), Украинской академии банковского 
дела Национального банка Украины (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/), Харьков-
ского национального медицинского университета (http://repo.knmu.edu.ua/). 
То  есть электронные архивы приобрели статус полноценного электронного 
издания (постоянно обновляющегося ресурса), в котором можно публиковать 
результаты исследований как в первоисточнике, наравне с печатными периоди-
ческими изданиями. 

Все это свидетельствует о том, что вузовские библиотеки Украины активно 
работают и вносят свой определенный и существенный вклад в направлении 
создания Национальной электронной библиотеки страны.

Современные цифровые технологии дают возможность библиотекам, в чис-
ле прочего, предоставить читателям электронную копию книжного памятника. 
Оцифровка исторических фондов библиотек актуальна и своевременна, так, 
благодаря процессу оцифровки, издания прошлых лет становятся доступными 
широкому кругу исследователей. 

В научных библиотеках вузов Украины сохраняется около 1,5 млн. 
экземпляров редких и ценных изданий [13]. Проблема сохранности книжных 
памятников, ценных книг, которые подвергаются постепенному разрушению, 
стоит перед библиотеками, архивами, музеями всего мира. Актуален и во-
прос о том, как сохранить электронный документ: «Основная задача библио-
тек – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как 
настоящему, так и будущим поколениям, но степень доступности документа 
во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении 



61

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные 
памятники, но и самые новейшие, например, на электронных носителях»[8]. 
В рамках работы секции по организации и сохранению информационных ре-
сурсов Научно-методической библиотечной комиссии МОН Украины на базе 
ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина за последние годы прошло несколько между-
народных семинаров на тему сохранения документов, в том числе и цифровых: 
«Проблемы сохранения редких изданий», «Оцифровка фондов и проблемы ав-
торского права», «Libri Descripti. Экспертиза редких и ценных изданий». На 
страничке секции на сайте библиотеки (http://www-library.univer.kharkov.ua/
ukr/nmbk.htm) представлен список вузовских библиотек Украины, в которых 
сохраняются редкие и ценные фонды.

Фонды библиотек классических университетов формировались на протяже-
нии нескольких веков. В 2002 г. Распоряжением Кабинета Министров Украины 
№ 472-р от 19 сентября 2002 г. фонд рукописей старопечатных книг, редких 
изданий и фонд «Буковинензия» Научной библиотеки Черновицкого нацио-
нального университета имени Юрия Федьковича отнесен к научным объек-
там, составляющим национальное достояние (фонд редких книг – 70  тысяч 
экземп ляров, хронология – XII-XX вв.). Фонд старопечатных, редких изданий 
и ру кописей Одесского национального университета имени И. И. Мечнико-
ва (100  тысяч единиц хранения, XV-XX вв.) стал объектом национального 
достояния в 2004 г. (Распоряжение Кабинета Министров Украины № 124- р 
от 22  сентября 2004 г.). Распоряжением Кабинета Министров Украины от 
21 октября 2008 г. № 1345-р фонд рукописных, старопечатных и редких книг 
Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана 
Франко (120 тысяч единиц хранения) включен в Государственный реестр на-
учных объектов, составляющих национальное достояние [3]. Распоряжением 
Кабинета Министров Украины от 28 августа 2013 г. № 650-р Фонд книжных 
памятников и ценных изданий ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина (85 тысяч изда-
ний XII-XIX вв.) также включен в Государственный реестр научных объектов, 
представляющих национальное достояние.

Перед библиотеками, в которых хранятся исторические фонды, стоят серь-
езные задачи. Это – проведение всесторонней работы по выявлению и учету 
редких и ценных изданий, обеспечение сохранности и безопасности книжных 
памятников, создание наиболее полного реестра книжных памятников как ин-
формационной базы, которая будет способствовать их юридической защите. 
Серьезная проблема стоит перед библиотеками в вопросе предоставления воз-
можности работать с этими фондами ученым, научным сотрудникам, учитывая 
при этом, что ряд документов уже требует реставрации и последующей кон-
сервации.

Решить задачу предоставления читателям для научной работы книжных па-
мятников, ценных изданий позволяет создание их электронных копий. Обслу-
живание полнотекстовыми копиями редких изданий вот уже более 10 лет при-
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меняется в библиотеках мира. В настоящее время широкое распространение 
получило создание библиотеками электронных коллекций открытого доступа 
через Интернет, что делает эти собрания доступными читателям всего мира. 
«Можно утверждать, что перед информационным обществом стоит задача, ко-
торая исторически уже была поставлена в XV веке после изобретения Иоган-
ном Гуттенбергом европейского способа книгопечатания: представить инфор-
мацию в новой технологической среде. Если первопечатники преобразовали в 
новую форму – печатную – ту информацию, которая обслуживала общество в 
рукописной форме, то цифровые технологии делают возможным сохранить в 
цифровой среде не только содержание, но и форму восприятия информации, 
визуальные образы раритетных книг»[2]. 

Не останавливаясь подробно на цифровых библиотеках мира, приведем 
только несколько примеров.

На сайте Национальной библиотеки Франции (БНФ; Biblilothè�ue nationale 
de France, BnF) представлена цифровая библиотека «Gallica» (http://gallica.
bnf. fr) – портал доступа к французским коллекциям оцифрованных изданий. 
Это – возможность пользоваться книгами, на которые не распространяется за-
кон об авторском праве. Книги могут быть оцифрованы в самой БНФ, но так-
же представлены из электронных собраний других цифровых библиотек в том 
случае, если их тематика близка цифровому собранию БНФ, а также, если тех-
нические характеристики файлов совместимы с условиями функционирования 
портала. Помимо этого, на портале «Gallica» имеются коллекции изданий, за-
щищенных авторским правом. Эти документы предоставляются коммерчески-
ми партнерами проекта и доступны на их сайтах на определенных условиях. 
В Электронную библиотеку «Gallica» входят рукописи, книги, журналы, газе-
ты, фотографии, плакаты, карты, партитуры, карикатуры. 

• «Gallica» была создана в 1997 г. под лозунгом «виртуальная библиотека 
порядочного человека» (фр. «bibliothè�ue virtuelle de l’honnête home»). 

• По состоянию на апрель 2014 года «Gallica» предлагала читателям более 
3 млн. документов. Каждый документ имеет цифровой идентификатор, 
так называемый Archival Resource Key (ARK) Национальной библиотеки 
Франции.

«Непосредственно на оцифровку культурного наследия музеев, библиотек, 
а также французских фильмов было выделено 750 млн евро. Без преувеличе-
ния, эти меры можно считать персональной заслугой министра культуры Фре-
дерика Миттерана. В своих интервью и публичных выступлениях он не раз 
акцентировал внимание на том, что оцифровка культурного наследия Франции 
входит в первостепенные задачи. По мнению Миттерана, пришло время соз-
дать масштабный проект, который мог бы объединить в электронном виде про-
изведения из фондов Национальной библиотеки Франции, музеев Орсе и Лувр, 
а также шедевры французского кинематографа. В этом и состоит важнейшая 
миссия электронных библиотек» [10].
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В апреле 2013 года была открыта «The Digital Public Library of America» 
(DPLA, http://dp.la/) – Интернет-проект, объединяющий в себе лучшие биб-
лиотеки, архивы и музеи США и предоставляющий к ним свободный доступ. 
DPLA является точкой доступа к миллионам фотографий, манускриптов, книг 
и изображений.

Национальная библиотека Норвегии (https://www.nb.no/) в настоящее время 
оцифровывает все книги, которые находятся в её коллекции. Библиотека поста-
вила перед собой задачу – предоставить читателю не просто сканы страниц, а 
полноценные электронные книги, текст в которых можно искать. Все они будут 
доступны в он-лайн бесплатно. 

Государственная библиотека Баварии (http://www.bsb-muenchen.de/index.
php) оцифровала более миллиона книг и предоставила бесплатный доступ 
к ним. Это самая большая виртуальная коллекция в немецкоязычном про-
странстве [1]. 

В марте 2014 г. появилась информация о том, что Ватикан объявил о наме-
рении перенести свою огромную библиотеку старинных свитков и различных 
документов на цифровые носители, эти ценные исторические материалы будут 
доступны посетителям официального сайта библиотеки совершенно бесплат-
но. Ватиканская апостольская библиотека была основана Папой Николаем V в 
XV веке, в ней хранится более 80 тыс. редчайших манускриптов и около 9 тыс. 
инкунабул. Помогать в реализации проекта государству Ватикан будет япон-
ская компания NTT Data, предполагается вложить в реализацию этого проекта 
приблизительно 20 млн долларов [3].

Российская национальная библиотека (РНБ) начала перевод в электронную 
форму изданий, хранящихся в ее фондах, в июле 2001 г. [9,11]. Проект по обе-
спечению доступа к электронным фондам РНБ носит название «Докусфера» 
(http://leb.nlr.ru/). В РНБ собраны богатейшие коллекции уникальных докумен-
тов, многие из которых существуют в единственном экземпляре не только в 
стране, но и в мире. Приоритетными для перевода в электронную форму до-
кументов специалисты РНБ считают рукописные и архивные документы, уни-
кальные изографические материалы, первопечатные и раскрашенные вручную 
карты, редкие книги. На апрель 2014 г. в «Докусфере» было представлено  
433 366 документов. Это современная электронная библиотека с широким 
спектром услуг: «Используя RSS-ленты с заголовками документов и ссылками, 
читатели всегда могут быть в курсе наших новинок, а владельцы сайтов имеют 
возможность интегрировать наш контент в свой ресурс. Для более продвину-
тых агрегаторов у Докусферы есть собственный API (интерфейс программи-
рования приложений). Это гибкий инструмент построения электронных би-
блиотек на базе контента Докусферы или включения наших документов в уже 
существующие электронные библиотеки или поисковые системы» [7].

Государственная публичная историческая библиотека России вот уже бо-
лее 10 лет предоставляет в своих залах читателям именно электронные ко-
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пии документов [9]. По инициативе ГПИБ России совместно с библиотеками 
Латвии, прежде всего с Академической библиотекой (сейчас Академической 
библиотекой Латвийского университета), с 2007 г. проводятся школы по орга-
низации работы и управления электронных ресурсов, так называемые «Шко-
лы сканирования». 

Идея об организации обучающего мероприятия по проблемам сохранности 
и оцифровки библиотечных фондов у будущих организаторов зародилась еще 
в 2006 г. В 2007 г. она воплотилась в Первой школе сканирования, главная цель 
которой состояла в организации обмена практическим опытом между специа-
листами библиотек, занимающимися оцифровкой своих фондов. В 2013 году 
организаторы проводили в Латвии уже пятое такое мероприятие («Пятая шко-
ла сканирования: создание, хранение и использование электронных ресурсов 
в библиотеках. Инновационные подходы к организации обслуживания пользо-
вателей электронными ресурсами»). Организаторы поставили пред собой за-
дачу получения знаний и опыта в области оцифровки культурного наследия, 
накопленного в библиотеках и архивах стран-участниц международного семи-
нара: Латвии, Литвы, Беларуси, России, Украины. В рамках мероприятия об-
суждались следующие тематические направления: IT-решения для управления 
и организации электронных коллекций библиотек и архивов; национальные 
стратегии электронных информационных ресурсов; деятельность библиотек 
по обеспечению свободного доступа к научной информации и исследовани-
ям; инновационные подходы к организации обслуживания пользователей элек-
тронными ресурсами; продвижение и популяризация электронных ресурсов. 
Еще раз подчеркнем, что «…оцифровка библиотечных фондов – одно из наи-
более перспективных направлений в области внедрения высоких технологий 
и автоматизации. В зарубежных странах практика создания электронных би-
блиотек очень распространена. Необходимость создания подобных ресурсов 
признана на правительственном уровне» [12].

В феврале 2013 г. прошел международный семинар, организованный Укра-
инской библиотечной ассоциацией, Гете-Институтом в Украине на тему «Со-
временные технологии оцифровки (дигитализации) информации и их примене-
ние в Украине» (ula.org.ua/fileadmin/.../Digitalisation_Program.doc). Докладчики 
из Германии и Украины, Беларуси и Грузии обсуждали вопросы и делились 
опытом оцифровки (дигитализации) библиотечных фондов: как это решает-
ся в Германии и как – в Украине, рассматривали концептуальные подходы к 
оцифровке библиотечных фондов в рамках доступа к мировому культурному 
наследию. В ноябре 2013 г. на базе Государственного политехнического музея 
НТУ «КПИ» прошел научно-практический семинар, посвященный вопросам 
оцифровки исторического, культурного и научного достояния. Специалисты из 
Италии, Великобритании, России знакомили участников с передовыми миро-
выми практиками и технологиями оцифровки, формированию цифровых кол-
лекций, методам их распространения и использования.
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Участие украинских библиотекарей в таких семинарах позволяет оценить 
результат проделанной работы, увидеть собственные ошибки, чтобы избежать 
их впоследствии, наметить круг новых задач.

Опыт создания полнотекстовых копий редких книг и предоставления их 
в открытый доступ уже входит и в практику работы украинских вузовских 
библиотек [4]. «На текущий момент библиотеки, которые имеют значитель-
ные фонды и более-менее приличные технические возможности, занимаются 
оцифровкой наиболее интересных коллекций из своих собственных фондов, 
несмотря на то, что до удовлетворительного правового и технологического ре-
шения вопросов долговременного сохранения цифровой информации еще да-
леко» [12].

Следует отметить опыт работы по оцифровке редких и ценных фондов ком-
пании «Электронные архивы Украины» (http://elau.org/), которая специализи-
руется на выполнении работ в библиотеках, архивах, музеях. Миссия компа-
нии – сохранить информацию, имеющую научную, историческую ценность, 
и предоставить доступ пользователям во всем мире в современном формате. 
В активе ЭЛАУ – проект «Историческое наследие» (оцифровка фондов Нацио-
нальной Исторической библиотеки Украины, http://www.nibu.kiev.ua); имидж-
каталоги Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова (http://libonu.
od.ua/); работа с фондами Научно-педагогической библиотеки имени В. А. Су-
хомлинского (www.dnpb.gov.ua/) и многое другое.

Электронный архив старопечатных изданий Научной библиотеки имени 
М. Максимовича Киевского национального университета имени Тараса Шев-
ченко (OldPrintedBooks http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/index.php3) – один из 
первых украинских ресурсов. В Интернет эта коллекция выставлена в 2006 г., 
в настоящий момент она содержит 1245 описанных и 2027 неописанных книг. 

На сайте Научной библиотеки Одесского национального университета име-
ни И. И. Мечникова представлена «Электронная библиотека старинных изда-
ний Музея редких книг» (http://rarebook.onu.edu.ua:8081/). Электронные до-
кументы получены путем сканирования оригиналов на специализированном 
оборудовании, которое обеспечивает высокое качество сканирования при ми-
нимальном воздействии излучения. В настоящее время электронная библиоте-
ка насчитывает 262 документа XV-XX вв. Здесь следует отметить отдельно вы-
деленные именные коллекции (54 документа) и Шевченкиану (27 документов).

Имея опыт организации университетского институционного репозитария 
eKhNUIR (http://dspace.univer.kharkov.ua/) [6], ЦНБ в 2010 г. приняла решение 
о создании электронного архива редких книг и рукописей для науки и образо-
вания – eScriptorium (http://escriptorium.univer.kharkov.ua/). (Scriptorium в пере-
воде с латыни – «комната для переписчика в монастыре»). Предполагалось, что 
электронный архив будет адресован, прежде всего, ученым, аспирантам, сту-
дентам, т. е. он будет способствовать выполнению одной из основных функций 
университетской библиотеки – обеспечению научной деятельности и учебного 
процесса, а также позволит сохранять оригиналы.
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В библиотеке Каразинского университета в отделе книжных памятников 
и ценных изданий хранится коллекция XII-XX вв. (85 тыс. экз.), коллекция 
книг по искусству (66 тыс. экз.), издания XIX в. (около 400 тыс.). Хронология 
коллекции периодических изданий представлена XVIII-XIX вв. Среди руко-
писных документов – «Универсалы» украинского гетмана И. Мазепы (1704 
г.); письма И. Франко к писательнице Н. Кобринской (1884-1886); коллекция 
польских рукописей, 24 греческие рукописи, 24 восточные рукописи (11 араб-
ских, 9 турецких, 1 персидская, 2 рукописи индийского происхождения, одна 
из них на пальмовых листьях). Фонд иностранных изданий насчитывает более 
700 тыс. экземпляров на основных европейских языках. Среди восточносла-
вянских книжных памятников – собрание книг кириллической и гражданской 
печати, прижизненные издания классиков науки и литературы, личные библио-
теки профессоров Харьковского университета: А. А. Потебни, Н. Ф. Сумцова, 
Д. М. Синцова, Н. И. Криштафовича и др. В библиотеке хранятся издания типо-
графии Харьковского университета, основанной в 1804 г. Среди них – первые 
в Украине журналы и газеты, вышедшие из типографии университета: «Харь-
ковские известия» (1817-1823), «Харьковский демокрит» (1816), «Украинский 
вестник» (1816-1820), «Украинский журнал» (1823-1825).

Электронный архив eScriptorium был создан на основе программного обе-
спечения открытого доступа DSpace, разработки Массачусетского технологи-
ческого института, которое поддерживает протокол обмена метаданными OAI-
PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), позволяя тем 
самым интегрировать электронный архив в международные реестры ROAR, 
DOAR и другие. Начинал архив работу с версии DSpace 1.7, с 2013 г. он рабо-
тает в среде DSpace 3.5, которая имеет значительные преимущества внешне-
го интерфейса (представление «превью» первых страниц документа), поиска, 
статистики. Особенно надо отметить преимущества статистики в этой версии, 
когда можно о любом документе получить информацию, в том числе о коли-
честве просмотров и скачиваний, о городах и странах из которых заходили в 
архив посетители, получить топ-10 наиболее популярных документов архива. 
Интерфейс сайта eScriptorium ведется на трех языках: украинском, русском и 
английском.

Основное назначение eScriptorium – накопление, систематизация и со-
хранение в электронном виде книжных памятников, редких и ценных изда-
ний, рукописей, которыми владеет библиотека и которые в свободном досту-
пе для копирования, предоставление открытого доступа к ним посредством 
Интернет-технологий, распространение этих документов в мировом научно-
образовательном сообществе. 

Структура коллекций архива eScriptorium:
– рукописи и рукописные книги:
– инкунабулы;
– палеотипы;
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– иностранные старопечатные издания;
– издания глаголической печати;
– издания кириллической печати;
– издания гражданской печати;
– украинские издания (в том числе периодические, напечатанные на укра-

инском языке независимо от территории, а так же на любом языке, граж-
данским или латинским шрифтом на территории Украины до 1860 г.);

– редкие и ценные издания XIX – начала XX вв. (в том числе периодичес-
кие, а так же коллекция «К 100-летию первой мировой войны»);

– коллекция «Харьков глазами очевидцев»;
– харьковские периодические издания.
Хронологические рамки для архива определяются Законом Украины «Об  ав-

торском праве и смежным правам». Документы размещаются в архиве, как пра-
вило, в полном виде или отдельными частями (фрагменты, рисунки и т. п.).

Сканирование оригиналов документов осуществляется сотрудниками сек-
тора оцифровки документов отдела автоматизации и программного обеспече-
ния. В распоряжении сектора компактный книжный фотокомплекс ATIZ Book 
Snap с программным обеспечением Book Drive Capture и Book Drive Editor, со 
специальной V-образной «колыбелью» (базовой подставкой под книги) с рас-
крытием до 1200. Комплекс работает с помощью цифровой фототехники (две 
цифровые камеры Canon G9), выполняет полноцветную оцифровку книг, охва-
тывая сразу две страницы одновременно. Кроме фотокомплекса, в секторе име-
ется два планшетных сканера: Epson 4990, HP Scanjet 4600. Последний очень 
удобен для оцифровки отдельных статей из газет большого формата. Сканиро-
вание на планшетных сканерах допускается для документов на отдельных ли-
стах, расшитых книг (перед реставрацией и переплетом), в отдельных случаях 
для не толстых книг с хорошо раскрывающимся переплетом. В зависимости от 
назначения копии (для представления в Интернет, для архивного хранения, для 
издательской работы) и состояния оригинала выбирается формат оцифровки  – 
чаще всего PDF, иногда JPEG или TIFF, принимается решение о цветности и 
разрешении цифрового изображения (от 200 до 600 dpi).

Сегодня политика работы архива направлена, прежде всего, на предостав-
ление открытого доступа к редкому фонду библиотеки читателям всего мира. 
Посетитель архива имеет возможность скачать заинтересовавший его документ 
полностью или по частям, никаких ограничений для читателя нет. Однако, би-
блиотека старается защитить и свои права как создателя электронного архива и 
правообладателя оригинала документа. На главной странице архива размеще-
но обращение к читателю: «Архив eScriptorium содержит полные электронные 
версии (или фрагменты) редких изданий и рукописей и создаётся с образова-
тельной и научной целью. Размещенные в нём электронные версии документов, 
как и оригиналы, являются собственностью библиотек, которые их предоста-
вили. При использовании с образовательной и научной целью просим ссылаться 
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на архив. Просим также сообщать нам о каждом таком использовании. Ис-
пользование ресурсов архива с коммерческой целью запрещено». 

Отбор документов для наполнения электронного архива eScriptorium проис-
ходит по пяти направлениям:

– по запросам отдельных читателей для научного исследования;
– по запросам кафедр университета в помощь учебному процессу;
– плановая оцифровка отдельных коллекций из фонда ЦНБ; 
– создание страховой копии уникального документа;
– представление в архиве изданий из фондов библиотек-партнеров проекта.
В исключительных случаях, когда ученому необходимо работать с оригина-

лом ценного издания, библиотека предоставляет такую возможность. Но вре-
мя работы с оригиналом ограничено. Для длительной работы изготавливается 
электронная копия издания. Читатель может скачать из архива электронную ко-
пию (всего издания или фрагмента) и работать с ней за пределами библиотеки. 
В настоящее время в электронном архиве помещены издания, оцифрованные 
по запросам читателей из Украины, России, Польши, Латвии, Швеции, Фран-
ции, Швейцарии. Так, например, аспирант Уппсальского университета (Шве-
ция) Юхан Мускала дважды приезжал в ЦНБ работать с Травником 1534  г. 
(«Благопрохладный вертоград здравию» – рукописная книга из Постельной 
казны Ивана Грозного). Читателю предоставили возможность некоторое вре-
мя работать с оригиналом этого уникального издания, а затем он работал с 
электронной копией. С отдельными фрагментами электронной копии аспирант 
получил возможность работать в Швеции.

В классических университетах фонды отделов редких книг нередко необ-
ходимы для обеспечения учебного процесса. Так, для проведения спецкурса 
студентам-филологам было необходимо знакомство с изданиями кирилли-
ческой печати. По запросу кафедры была оцифрована коллекция из 5 книг: 
«Венец Христов …» Антония Радивиловского (1688 г.), «Ключ разумения» 
(1659  г.), «Скарбница потребная и пожитечная всему свету» (1676 г.), «Небо 
новое …» (1699 г.) Иоанникия Галятовского, «Руно орошенное …» Димитрия 
Туптало Ростовского. Для этого же факультета была оцифрованы две редкие 
книги (1899 и 1902 года издания) украинской писательницы Ганны Барвинок, 
творчество которой изучают студенты.

Большое внимание библиотека уделяет пропаганде и сохранению универси-
тетского наследия, первых изданий типографии Харьковского Императорского 
университета, изданиям, связанным с историей Alma Mater. Так, в электронном 
архиве eScriptorium представлены первый Устав университета (1804 г.) и уста-
вы научных обществ, списки студентов Харьковского Императорского универ-
ситета за 1872-1900 гг., программы для полукурсового испытания студентов на 
1889-1899 гг., Речи, произнесенные на торжественных собраниях Император-
ского Харьковского университета (1806-1812 гг.), труды выдающихся ученых.

С начала работы проекта eScriptorium – Электронного архива редких книг 
и рукописей для науки и образования – предполагалось, что к нему могут при-
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соединиться и другие библиотеки университетов Украины. Программное обе-
спечение DSpace разрабатывалось для ведения университетских репозитариев, 
оно дает возможность зарегистрировать депозитора, который размещает в базе 
данных свои работы. В данном случае депозитором может стать сотрудник 
библиотеки-партнера проекта. Таким образом, проект дает возможность дру-
гим библиотекам вузов Украины, где небольшой фонд РК и сложно сопрово-
ждать собственную базу данных, представить в Интернет свои издания. При 
разработке документов, регламентирующих работу архива вместе с Положени-
ем об Электронном архиве eScriptorium, была разработана и форма договора о 
присоединении для библиотек участвующих в проекте. 

В 2012 г. партнером проекта стала библиотека Харьковского национального 
университета радиоэлектроники, а в 2013 г. – библиотека Харьковского нацио-
нального аграрного университета имени В. В. Докучаева. Последняя предста-
вила в eScriptorium три работы: «Систематику минералогии» К. И. Малевского 
(1894 г.), «Ботанический атлас» М. Вилькомма (1898 г.) и «Продолжение ново-
го земледелия …Ч. 4-7» А. Рознотовского (1759 г.). В метаданных этих доку-
ментов указывается, какая именно библиотека предоставила издание. За два с 
половиной года существования электронного архива редких книг и рукописей 
в его коллекциях выставлено более 1700 документов XIV-XX столетий. Google 
Analytics предоставил статистику за 2013 год: 5652 посещения, 66932 просмо-
тра, 3944 посетителя из 45 стран мира.

Редкие книги из коллекций ЦНБ становятся известными всему миру и бла-
годаря участию библиотеки в международных проектах «Европеана» (www.
europeana.eu/) и «Мировая цифровая библиотека» (WDL – World Digital Library, 
www.wdl.org/).

«Мировая цифровая библиотека», создаваемая Библиотекой Конгресса 
США, предоставляет в Интернет бесплатный доступ в многоязычном формате 
к большому количеству материалов. В настоящее время WDL уже насчиты-
вает более 10 тыс. документов от более ста партнеров. Партнерами проекта 
выступают Национальные библиотеки различных стран, университетские и 
академические библиотеки, архивы, музеи. От Украины в ней представлено 
6 библиотек: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, 
Национальная Парламентская библиотека Украины, Национальная библио-
тека имени В. Стефаныка, Научная библиотека Национального университета 
«Киево-Могилянская академия», Научно-техническая библиотека Националь-
ного университета «Львовская политехника». Центральная научная библиоте-
ка ХНУ имени В. Н. Каразина стала шестой украинской участницей и партне-
ром проекта.

В WDL ЦНБ передала электронные версии персидской рукописной книги 
XVII в., греческой рукописной книги XVIII в. и 6 номеров первого украин-
ского сатирического журнала «Харьковский демокрит» (1816 г.). В настоящее 
время на сайте WDL выставлена персидская рукопись (http://www.wdl.org/ru/
item/11202/). Длительность работы по опубликованию документа на сайте объ-
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ясняется большой дополнительной работой: описание документа делается на 
русском, английском, французском, испанском, португальском, арабском, ки-
тайском языках. Кроме того, для слабовидящих есть возможность прослушать 
текст этих описаний. Для этого проекта участники предоставляют оцифрован-
ную копию документа и метаданные к нему.

Другой международный проект, в котором участвует библиотека Каразин-
ского университета с 2013 г. – «Европеана» – культурное наследие Европы на 
одном портале (http://www.europeana.eu). «Европеана» – стратегический про-
ект Европейской Комиссии, планирующий к 2025 г. дать доступ ко всему циф-
ровому наследию Европы. Это многоязычный каталог оцифрованных объектов 
культурного наследия из музеев, библиотек, архивов Европы. Здесь представ-
лены тексты, изображения, аудио- и видео- записи, 3D-модели. В насто ящее 
время партнерами проекта представлены более 29 млн. объектов из 2,5  тыс. за-
ведений науки и культуры. Отличает этот проект то, что документ представлен 
на сайте метаданными на языке оригинала и на английском, иконками с превью 
документа и отсылкой на полный текст к базе данных библиотеки владельца 
этого документа.

Из фондов ЦНБ в настоящее время в «Европеане» представлены метадан-
ные к 22 документам XIV-ХХ вв. (к полному тексту документов «Европеана» 
отсылает в архив eScriptorium). Среди них греческие рукописные книги XIV 
и XVIII вв., два универсала гетьмана Мазепы, «Гиппика» К. Дорогостайского 
(1647 г.), книги из коллекции кириллической печати, первые университетские 
издания, издания об университете и др. 

В январе 2014 г. открылся европейский виртуальный архив «Europeana 
1914-1918», посвященный Первой мировой войне. 

Одно из изданий – «Отчет о состоянии лазарета Императорского Харьков-
ского университета для раненых воинов со дня его открытия 26 октября 1914 
года по 1 января 1915 года» – уже представлено в новой коллекции «Европеа-
ны» «К 100-летию Первой мировой войны» (http://www.europeana1914-1918.
eu). Для этой коллекции в 2014 г. переданы метаданные еще к 30 изданиям. 
Это книги воспоминаний свидетелей начала войны в России французского 
дипломата М. Палеолога и немецкого посла Гр. Пурталеса, воспоминания 
солдат-участников войны, классическое издание по истории войны «Гер-
манская белая книга о возникновении германо-русско-французской войны» 
(1915), «Мирный договор между Россией с одной стороны и Германией, 
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с другой» (1918), книги об исполь-
зовании различной техники на войне – кораблей, подводных лодок, дирижаб-
лей и даже велосипедов и мотоциклов, немецкие популярные политические 
брошюры и многое другое. Особый интерес для библиотекарей имеет работа 
Л. Б. Хавкиной «За рубежом: опыт военно-библиотечной работы» (1929). До 
конца года планируется предоставить в «Европеану» еще несколько десятков 
документов для этой коллекции. 
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В «Европеане» также представлены коллекции украинских библиотек: 
– Национального педагогического университета Украины имени М. Дра-

гоманова; 
– Киевского национального университета имени Т. Шевченко; 
– Национального техничного университета «КПИ»;
– Государственной научной педагогической библиотеки Украины имени 

В. А. Сухомлинского.
В ближайшее время ЦНБ планирует начать работу по созданию в eScriptorium 

коллекции, посвященной 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной 
войне.

Уникальные документы, выдача которых читателям ранее была ограничена, 
благодаря процессу оцифровки становятся доступными. 

Сохранение редких изданий ставит перед библиотеками серьезные задачи. 
К сожалению, в Украине нет специальной газетной программы, подобной тем, 
которые действуют в европейских странах и благодаря которым удалось ре-
шить многие проблемы, связанные с обеспечением их сохранности и доступ-
ности [5]. Возвращаясь к проекту «Gallica» отметим, что Национальная библи-
отека Франции вместе с Google оцифровали и выложили в открытый доступ 
на сайте библиотеки (gallica.bnf.fr) архивы 22 газет за период 1826-1944 гг. На-
циональная библиотека Франции вложила в реализацию проекта 3,5 млн. евро, 
Сенат выделял ежегодную субсидию в размере 150 тыс. евро. Благодаря это-
му проекту исследователям сегодня доступны архивы газет «Фигаро», «Круа» 
(La Croix), «Юманите» (L' Humanité), «Тан» (Le Temps), «Журналь де деба» 
(Le Journal des Dé bats), «Конститюсьонель» (Le Constitutionnel), «Пресс» (La 
Presse), «Сьекль» (Le Siè cle), «Пти журналь» (Le Petit Journal), «Пти паризьен» 
(Le Petit Parisien)» [10]. 

Оцифровка документов, относящихся к национальному достоянию, книж-
ных памятников, ценных изданий является одним из приоритетных направ-
лений развития информационных ресурсов в странах мира. И если европей-
ские страны, страны Азии, США активно создают цифровые библиотеки, то 
Украина лишь совсем недавно начала работу в этом направлении. Библиоте-
ки, архивы, музеи в рамках своих возможностей, изыскивая гранты, вносят 
существенный вклад в создание электронной библиотеки страны, которая, в 
свое время, возможно, станет Национальной электронной библиотекой Укра-
ины: «…в стратегию оцифровки историко-культурных фондов библиотек и 
архивов необходимо положить комплексный подход, суть которого заключа-
ется в объединении усилий специалистов в области цифровых технологий, 
библиотечно-информационных технологий, библиографов, историков, ис-
кусствоведов, исследователей, непосредственно работающих с историко-
культурными фондами, в совместных проектах сохранения культурного на-
следия в цифровой среде»[2].
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДІЛУ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК 
І ЦІННИХ ВИДАНЬ ЦНБ ХНУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА: 
ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація
У статті розглянуті головні завдання, що виконують електронні колекції 
рідкісних книг: забезпечення збереження оригіналу та надання широкого досту-
пу читачів до рідкісних і цінних видань. Описано приклади цифрових колекцій 
европейських країн, України та електронної колекції «eScriptorium: Електрон-
ний архів рідкісних книг і рукописів для науки та освіти». Відображено принци-
пи створення, структура, хронологічні рамки, напрямки, за якими відбувається 
наповнення архіву документами. Надаються факти співпраці з найкрупнішими 
цифровими бібліотеками: Світовою цифровою бібліотекою, Европеаною.

Ключові слова: eScriptorium, цифрові бібліотеки, електронні архіві, електрон-eScriptorium, цифрові бібліотеки, електронні архіві, електрон-, цифрові бібліотеки, електронні архіві, електрон-
на колекція, рідкісні та цінні видання, DSpace, доступність фонду, збереження 
фонду, Европеана, Всесвітня цифрова бібліотека.
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Summary
The article describes tasks that electronic collections of rare books fulfill: broad 
access for readers to rare and valuable editions providing, preservation of ensuring 
of the original. On the example of the electronic collection of the Central Scientific 
Library of the V. N. Karazin Kharkiv National University – «eScriptorium: electronic 
archive of rare books and manuscripts for research and education» the possibility of 
the full-text resources of the valuable editions using is shown. The principles of 
creation, structure, chronological frameworks, directions of adding the documents to 
the archive are represented. The perspectives of the project development are outlined 
as well as examples of the digital libraries of the European countries and Ukraine are 
provided, the actual task of preserving the originals of the rare books of the country 
is raised, the innovative approaches to serving users with electronic resources are 
considered. The evidences of cooperation of the Central Scientific Library of the 
V.N.Karazin Kharkiv National University with the largest world digital libraries: 
World Digital Library and Europeana are provided.

Keywords: eScriptorium, digital libraries ,electronic archives, electronic collection, 
rare and valuable editions, manuscripts, DSpace, fund availability, safety stock, 
Europeana, the World Digital Library
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ 
У БІБЛІОТЕКАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ХАРКІВСЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ

У статті розглянуто питання про введення інновацій, нових послуг у бібліотеках 
вищих навчальних закладах, що орієнтовані на запити сучасного суспільства. 
Бібліотеки ВНЗ активно слідкують за розвитком потреб сучасного читача, вив-
чають нові інтелектуальні та технічні можливості, які можна застосовувати у 
своїй роботі. Наводяться приклади змін у бібліотечному обслуговуванні, які 
було впроваджено у бібліотеках Харківського методичного об’єднання протя-
гом 2013 року, у тому числі розглядається проект «Єдина читацька картка».

Ключові слова: бібліотека, інновація, інформація, читач, єдина читацька картка

У сучасному світі жодна організація не розвивається без постійного удоско-
налення своєї діяльності, використання новітніх методів і технологій. Необхід-
ним елементом розвитку є інновації. Більшістю спеціалістів інновація розгля-
дається як зміна у будь-якій сфері діяльності, а інноваційний процес – як низка 
послідовних дій від появи ідеї до її практичної реалізації. Будь-яке нове явище 
отримує визнання у суспільстві, коли воно прийняте до розповсюдження, після 
чого його можна вважати інновацією. Як відомо, «інновація (англ. innovation, 
франц. innovation, лат innovation – оновлення, зміна) — 1) внесення коштів в 
економіку, яке забезпечує зміну поколінь техніки і технології; 2) привнесення 
нових ідей на рівні ринку; 3) політичні програми, що мають, як правило, непо-
вторний характер…» [3].

Нововведення у бібліотеках направлені на пошук нових шляхів функціону-
вання, удосконалення, розвитку бібліотечної діяльності, які відповідають по-
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требам суспільства і вимогам часу. «Інновація у бібліотеці – це введений зразок 
діяльності (продуктів, послуг), який має якісною характеристикою абсолютну 
чи відносну новизну, виходить за межі засвоєних традицій, виводить професій-
ну діяльність на принципово покращений або якісно новий рівень» [5].

Інновації у бібліотечно-інформаційній сфері являють собою різнопланове, 
багатоаспектне, до кінця неусвідомлене і не завжди структуроване, багато в 
чому творче явище, але – і це усі розуміють – інновації – один з реальних спо-
собів (якщо не єдиний) зробити бібліотечне «життя» краще, цікавіше і «пра-
вильніше». Правильніше у тому сенсі, що бібліотека як частина суспільства 
була б належним чином вбудована в нього, могла б активно і результативно 
взаємодіяти з ним і відповідати його вимогам [9].

Президент ІФЛА, Генеральний секретар Бібліотечної асоціації Фінляндії 
Синикку Сипиля вважає, що «…інновації – це центр тієї політики, що розроб-
ляє ІФЛА, інновації – це не тільки те, що впроваджують тільки бібліотеки, але 
і те, що привносять до бібліотеки читачі. Нам необхідно чітко представляти 
собі запити читачів, для того щоб розвивати інновації і впроваджувати їх у всі 
сфери бібліотечної діяльності. Але! Не можна зводити інноваційну діяльність 
тільки до оцифровування фондів і новим технічним сервісам. Інновації – це і 
креативний відгук бібліотек на потреби та інтереси суспільства» [11].

Протягом двадцяти п’яти років бібліотеки України активно впроваджують у 
свою роботу нові технології: автоматизують бібліотечні процеси шляхом впро-
вадження АІБС, створюють власні інформаційні ресурси у вигляді електронно-
го каталогу, електронних архівів публікацій учених ВНЗ, повнотекстових баз 
рідкісних видань, надають користувачам доступ до світових інформаційних 
ресурсів, працюють зі світовими наукометричними базами даних, аналізують 
показники індексу цитувань вчених навчальних закладів.

У складі Харківського зонального методичного об’єднання (ХЗМО) у 
2013  році діяло 36 бібліотек державних вищих навчальних закладів III-IV рів-III-IV рів--IV рів-IV рів- рів-
нів акредитації з сукупним фондом 23 113 750 документів. Усіма структурни-
ми підрозділами цих бібліотек було обслуговано 967 837 користувачів, видано 
23 637 741 документів.

Бібліотеки Харківського зонального методичного об’єднання мають доступ 
до високошвидкісної мережі Інтернет, багато бібліотек охоплені зоною Wi-Fi. 
Практично всі мають свої сайти: власні сайти має 21 бібліотека, сторінку на 
сайті ВНЗ – 14 бібліотек. У 33 бібліотеках функціонують електронні каталоги. 
Загальний обсяг електронних каталогів на 1.01.2014  р. становить 5 117  тис. 
бібліографічних записів. За п’ять останніх років обсяг електронних катало-
гів Харківського методоб’єднання значно зріс: 2009 р. – 3165 тис. записів, 
2010 р. – 3649 тис. записів, 2011 р. – 4001 тис. записів., 2012 р. – 4425 тис. за-
писів, 2013 р. – 5117 тис. записів. Зростає і кількість звернень до електронних 
каталогів: у 2012 р. – 4 279 тис., у 2013 р. – 5 668 тис. звернень [7].

У Всеукраїнському конкурсі електронних каталогів на сайтах бібліотек 
України, який проводила Українська бібліотечна асоціація в 2013 році, у номі-
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нації «Кращий електронний каталог на сайті бібліотеки навчального закладу» 
ЕК НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ви-
знано найкращим. В конкурсі мали право брати участь бібліотеки, що пропо-
нують доступ до електронного каталогу через мережу Інтернет та відповіда-
ють критеріям, які розробило журі конкурсу.

У бібліотеках ХЗМО працюють віртуальні довідкові служби, ЕДД, створені 
електронні архіви повнотекстових ресурсів учених, експонуються віртуальні 
виставки. Бібліотеки почали працювати з RSS каналом, 40% бібліотек пред-RSS каналом, 40% бібліотек пред- каналом, 40% бібліотек пред-
ставлено в соціальних мережах.

Цікавий досвід Бібліотечної служби досліджень (Library Research Service – 
LRS www.lrs.org) бібліотеки штату Колорадо, яка за підтримки Університе-
ту Денвера проводить кожні два роки дослідження про застосування веб-
технологій в американських бібліотеках. У лютому 2013 р. був опублікований 
звіт про використання технологій у 2012 р. [2]. Серед іншого, у ході досліджен-
ня вивчалася активність бібліотек у соціальних мережах. Найкрупніші бібліо-
теки мають власні сторінки, як правило, більш ніж у трьох соціальних мере-
жах. Абсолютна більшість (93%) бібліотек мають хоча б один обліковий запис 
у соціальних мережах. Найбільшою популярністю користується Facebook (об-
лікові записи у цій мережі є у 93% великих бібліотек, у 75% середніх і більш 
ніж у 50% малих). Другими популярними соціальними мережами є Twitter і 
YouTube (облікові записи у 84% і 60% найбільших бібліотек). З 2010 р. значно 
зросла кількість бібліотек, які орієнтуються на доступ до мобільних пристроїв. 
3/4 найбільших бібліотек, близько 3/5 середніх і більш ніж 1/6 малих пропону-
ють своїм читачам орієнтований на мобільні пристрої доступ до своїх ресурсів.

Вивчаючи успішний перспективний досвід з інформаційно-бібліотечного 
обслуговування зарубіжних бібліотек, ЦНБ, як методичний центр бібліотек ви-
щих навчальних закладів Харківського регіону, постійно ставить перед собою 
задачі створення єдиного інформаційного середовища бібліотек: можливість 
створення розподіленого каталогу та створення Єдиної реєстраційної картки 
читача для взаємовикористання бібліотечних ресурсів і послуг, як традицій-
них, так і електронних, у тому числі створених спільно.

На Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотека як науково-
інформаційний, освітній та культурний центр вищого навчального закладу», 
яка відбулася 17-19 травня 2012 року у м. Сімферополь, було прийнято реко-
мендації, серед яких була й пропозиція заслуховувати на засіданнях регіональ-
них Рад ректорів інформацію щодо діяльності бібліотек ВНЗ регіону та стану 
їх забезпечення сучасними технологічними та технічними засобами, а також 
розглянути питання щодо створення на базі потужних провідних ВНЗ базових 
центрів реставрації рідкісних та цінних видань, що зберігаються в бібліотеч-
них фондах.

Згідно вищевказаних рекомендацій, голова Харківського методичного 
об’єднання бібліотек вузів III і IV рівнів акредитації, директор ЦНБ ХНУ імені 
В. Н. Каразіна І. К. Журавльова виступила з доповіддю «Про діяльність бі- Н. Каразіна І. К. Журавльова виступила з доповіддю «Про діяльність бі-Н. Каразіна І. К. Журавльова виступила з доповіддю «Про діяльність бі- Каразіна І. К. Журавльова виступила з доповіддю «Про діяльність бі-Каразіна І. К. Журавльова виступила з доповіддю «Про діяльність бі- К. Журавльова виступила з доповіддю «Про діяльність бі-К. Журавльова виступила з доповіддю «Про діяльність бі-
бліотек вищих навчальних закладів Харківського регіону в процесах забезпе-
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чення науки та освіти» на засіданні Ради ректорів вищих навчальних закладів 
III-IV  рівнів акредитації Харківського регіону, яке відбулося 25.09.2012  р. На 
засіданні були прийняті рекомендації, у тому числі щодо створення єдиної ре-
єстраційної читацької картки з метою взаємообслуговування у бібліотеках ви-
щих навчальних закладів м. Харкова.

Для вивчення цього питання у грудні 2012  р. Центральною науковою біб-
ліотекою та Академічною бібліотекою Латвійського університету було орга-
нізовано обмін досвідом бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова з 
бібліотеками Латвії: Академічною бібліотекою Латвійського університету, На-
ціональною бібліотекою Латвії, бібліотекою Ризького технічного університе-
ту, Бібліотекою патентів, бібліотек міста Вентспілс – Головною бібліотекою, 
бібліотекою вищого навчального закладу та міською Парвентською бібліо-
текою. Також відбулося знайомство з роботою Департаменту превентивного 
збереження документів Національного архіву Латвії та фірми з оцифровуван-
ня «Infodisk».

У семінарі з обміну досвідом прийняли участь представники провідних біб-
ліотек вищих навчальних закладів м. Харкова: ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, НБ Хар-
ківського національного університету радіоелектроніки.

У Латвії за Національною програмою створено Бібліотечний консорціум, 
діяльність якого була забезпечена значними інвестиціями. Був підготовлений 
проект і отримано фінансову підтримку для розробки технічного рішення і 
придбання оснащення. Фінансування проекту відбувалося з різних благодій-
них фондів, Уряду країни та вкладу університетів та інших інституцій, до яких 
входять бібліотеки учасниці [6]. 

Консорціум бібліотечних інформаційних систем – безприбуткова організа-
ція, яка у 2004  р. була реорганізована у державне агентство Інформаційні сис-
теми культури (KIS). Єдиною інформаційною системою у порядку конкурсу 
була визнана інформаційна система ALEPH 500, яку запропонувала ізраїльська 
фірма Ex Libris Ltd. За підтримки Фонду Меллона бібліотеки отримали необ-
хідну матеріально-технічну базу: комп’ютери, цифрові фотокамери, програмне 
забезпечення [6].

Консорціум об’єднує 13 провідних бібліотек різних відомств. У цих біблі-
отеках введено єдине програмне забезпечення для автоматизованого обслуго-
вування. З 2001  р. у Консорціумі діє проект «Єдина читацька картка», який 
дозволяє користувачам вільно обслуговуватись у будь-якій з бібліотек Консор-
ціуму, навіть якщо вони розташовані у різних містах.

Консорціум створює єдину базу читачів та зведений каталог бібліотек. 
Така система стимулює створення і розвиток єдиних інформаційних ресурсів 
бібліотек-учасниць. Власники єдиної читацької картки можуть не тільки ко-
ристуватись безпосередньо фондами бібліотек, а й єдиним каталогом та база-
ми даних, до яких надається доступ у Консорціумі, активно використовувати 
послуги міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів. 
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Єдина читацька картка дає право власнику користуватися послугами бібліотек-
учасниць проекту. Еквівалентом єдиної читацької картки може бути студент-
ський квиток або міжнародний студентський квиток, якщо вони мають штрих-
код з персональним кодом.

Вивчаючи досвід закордонних бібліотек, у тому числі польських вишів, 
було з’ясовано, що, наприклад, у 2004-2005 рр. у рамках Краківського бібліо-
течного союзу (Krakowski Zespół Biblioteczny: http://www.kzb.krakow.pl/) була 
досягнута домовленість між краківськими академічними бібліотеками. За до-
помогою електронного студентського квитка студенти краківських ВНЗ мають 
можливість безоплатно отримувати книги в університетських бібліотеках, ко-
ристуватися базами даних, використовувати е-ресурси з домашніх ПК. Студен-
ти, співробітники, учені інших університетів Польщі також можуть користува-
тися бібліотеками м. Кракова, але вони повинні заплатити за читацький квиток 
згідно прейскуранту. В університетах м. Лодзь впроваджений електронний сту-
дентський квиток Elektroniczną Legitymację Studenta – ELS, який є одночасно 
і читацькою карткою. Так, в бібліотеці Політехніки Лодзі (http://bg.p.lodz.pl/) 
завдяки ELS читачі мають право на усі послуги бібліотеки та використання 
е-ресурсів з домашніх ПК.

Проаналізувавши досвід роботи бібліотек Латвії, Польщі та інших зарубіж-
них бібліотек, було створено робочу групу з бібліотечних та ІТ-фахівців біблі-
отек ВНЗ міста. Завданням робочої групи було розроблення плану та можли-
востей втілення системи взаємообслуговування за єдиною карткою в умовах 
різних програмних забезпечень у бібліотеках та різного рівня розвитку авто-
матизованого обслуговування. Питання обговорювалося на засіданнях групи, 
методичних нарадах, на засіданнях Ради директорів ВНЗ м. Харкова.

За результатами роботи групи фахівців був запропонований проект «Єдина 
картка читача бібліотек ВНЗ Харкова». Цей проект передбачає забезпечення 
системи взаємообслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закла-
дів міста. Метою проекту є безкоштовний доступ студентів, аспірантів, викла-
дачів та науковців вищих навчальних закладів Харкова до фондів та електро-
нних ресурсів бібліотек для використання їх у навчанні та науково-дослідній 
роботі.

Для початку роботи проекту «Єдина картка читача» було необхідно:
• бібліотекам-учасникам підписати Декларацію приєднання до проекту;
• скласти Правила користування Єдиною карткою читача;
• розробити шаблон єдиної картки читача;
• скласти сітку кодів (сигл) бібліотек-учасниць для ідентифікації у базах 

даних читачів; 
• включити до правил користування своєю бібліотекою участь у проекті 

«Єдина картка читача»;
• забезпечити рекламу та інформування про проект «Єдина картка читача».
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Проект почав діяти з 1 вересня 2013  р. Було проведено широку інформа-
ційну кампанію сучасними засобами: розміщення на веб-сторінках бібліотек 
інформації про проект, з посиланнями на адреси веб-сторінок учасників, а та-
кож розміщення інформації про проект у соціальних мережах. Першими єдину 
картку читача отримали першокурсники. Поступово бібліотеки будуть пере-
водити раніше зареєстрованих читачів на обслуговування за єдиною карткою 
читача. На 1.04.2014 до Проекту вже приєдналося 24 бібліотеки і список біблі-
отек постійно доповнюється.

Список учасників проекту «Єдина картка читача»:
1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
2. Харківський національний університет радіоелектроніки
3. Українська державна академія залізничного транспорту
4. Харківський національний медичний університет
5. Національний фармацевтичний університет
6. Харківський національний технічний університет сільського господар-

ства імені Петра Василенка
7. Харківський державний університет харчування та торгівлі
8. Українська інженерно-педагогічна академія
9. Харківська гуманітарно-педагогічна академія
10. Харківський інститут фінансів Українського державного університету 

та міжнародної торгівлі
11. Харківський регіональний інститут державного управління Національ-

ної академії державного управління при Президентові України
12. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
13. Харківський національний університет міського господарства імені 

О. М. Бекетова
14. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
15. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національ-

ного торговельно-економічного університету
16. Харківська медична академія післядипломної освіти
17. Харківський національний економічний університет імені Семена Куз-

неця
18. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-

роди
19. Національний університет цивільного захисту України
20. Національний технічний університет «Харківський полiтехнiчний ін-

ститут»
21. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут»
22. Харківський національний університет внутрішніх справ
23. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
24. Харківський інститут банківської справи Університету банківської спра-

ви Національного банку України (м. Київ)
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Це тільки перший крок у методичному об’єднанні для створення єдиного 
освітнього простору. У статті «Организация доступа к сетевым научным и 
образовательным ресурсам: практический опыт научно-технической библио-
теки НТУ «ХПИ», директор бібліотеки Л. П. Семененко так формулює думку: 
«Сьогодні Зональний методичний центр Харківського методичного об’єднання 
бібліотек вищих навчальних закладів розпочав роботу з проекту «Єдина чи-
тацька картка», але це мізерно мало у зрівнянні з тим, що необхідно створю-
вати єдиний освітній простір бібліотек України... Доцільно проводити еконо-
мічний аналіз діяльності бібліотек і чітко знати показники собівартості видачі 
одного документа, обслуговування одного читача за рік, створення одного за-
пису в електронному каталозі, підготовки одного електронного документа. По-
рівняльний аналіз цих показників різних бібліотек допоможе виявити колекти-
ви з оптимальною організацією праці і максимальною віддачею… Бюджетна 
сфера існує за рахунок платників податків, тому давайте відкриємо не тільки 
двері всіх бібліотек перед вченими, студентами, виробниками, бюджетниками, 
бізнесменами і навіть домогосподарками, але й електронні ресурси» [10].

Обговорюючи перспективи, бібліотеки вищих навчальних закладів Харкова 
розглядають можливість організації зведеного каталогу та системи взаємови-
користання ресурсів. У планах також продовжувати вивчати питання, досвід 
зі створення міжвузівського центру поцифрування, реставрації та консервації 
рідкісних і цінних видань, бо ці напрямки роботи є наразі одними з важливих 
у діяльності бібліотек.

Багато уваги приділяється у бібліотеках Харківського зонального методич-
ного об’єднання обслуговуванню іноземних студентів, тому що з кожним ро-
ком до університетів усе більше вступає навчатися англомовних студентів. 

З 1 вересня 2012  р. у Науковій бібліотеці Харківського національного ме-
дичного університету організовано абонемент з читальним залом для обслуго-
вування студентів, що здобувають освіту в університеті англійською мовою – 
Library for English medium students. Для організації цієї роботи бібліотека 
отримала необхідне обладнання і програмні модулі.

Для покращення якості обслуговування, розуміння потреб та очікувань 
читачів бібліотеки періодично проводять анкетування. Останнє анкетування 
бібліотечних користувачів проводилось у ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна у 
січні-березні 2014 року. У цьому анкетуванні брали участь бібліотеки Польщі 
та України. Наводимо деякі результати опитування читачів бібліотеки Каразін-
ського університету. Серед опитуваних були усі категорії читачів – студенти, 
аспіранти, викладачі, наукові працівники. 

• Як часто впродовж року Ви відвідуєте бібліотеку?
 12% – щодня;
 42% – щотижня.
• З якою метою Ви відвідуєте бібліотеку?
 33% – скористатися наявною літературою;
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 21% – підготуватися до занять.
 4% – відпочити.
• Які послуги, на Вашу думку, обов’язково повинні бути присутні у 

біб ліотеці?
 66% – наявність електронного каталогу;
 65% – доступ до Інтернету та баз даних;
 12% – вільний доступ до фондів;
  22% – можливість проведення мистецьких заходів, зручні місця для   

 відпочинку, проекційна/кінозал, цілодобове функціонування.
• Наявність яких приміщень зробило б Вас частим користувачем біб-

ліотеки?
 36% – приміщення для індивідуальної роботи, приміщення для перегля-

ду аудіовізуальних матеріалів, місця для відпочинку.
• Якими джерелами інформації Ви б хотіли користуватись в бібліотеці?
 66% – друкованими джерелами з фонду бібліотеки;
 56% – електронними джерелами з фонду бібліотеки, Інтернетом.
• Якою, на Вашу думку, повинна бути бібліотека майбутнього?
– Обладнана сучасною технікою, зручними меблями, надавати широкий 

доступ до періодики, електронних фондів, з необмеженим доступом до фондів 
літератури, інформативною, світлою, просторою, доброзичливою, зручною.

Сучасні студенти без проблем використовують електронний каталог, пра-
цюють з повнотекстовими ресурсами, їм не завжди подобається працювати з 
картковим каталогом. Але, незважаючи на всесильний Інтернет, який зараз зна-
ходиться у кожного в кишені у власному мобільному пристрої, читачі все ж 
прагнуть приходити до бібліотеки – 54% приходять або щодня, або щотижня, 
шукаючи не тільки необхідну інформацію в традиційному вигляді або у БД, а й 
з метою знайти у бібліотеці щось нове, цікаве для себе. 22% респондентів чека-
ють на проведення мистецьких заходів, а 36% приходили б частіше, якщо у них 
були б місця для індивідуальної роботи. Тому бібліотекарі постійно працюють 
над питанням – «Усе для комфорту читача». 

Дискусія, що відбулася нещодавно на шпальтах журналу «Университет-
ская книга», «Влияние на читателя: разные форматы разные результаты» 
(http://biblioobzor.blogspot.com/2014/02/blog-post_3.html; http://www.unkniga.
ru/ostraya-tema/2543-vliyanie-na-chitatelya-raznye-formaty.html) зазначила: біб-
ліотекарі зрозуміли, що, для того щоб утримати потенційних читачів, їм необ-
хідно пропонувати не тільки книги, а деякий новий бібліотечний простір. 
Бібліотеки борються за читача, пропонують їм різноманітні заходи. В бібліо-
теках створюють комфортні міста для самостійної роботи: в холах стоять 
зручні меблі, де можна і попрацювати, і відпочити. Шлях бібліотеки до чи-
тача шукають і в іноземних бібліотеках. Так, наприклад, у бібліотеці North 
Tampa Branch Library (США) (https://ru.fours�uare.com/v/north-tampa-branch-
library/4d1a73292a52b60ce387efff) проходять танцювальні вечори: бібліотекарі 
вважають, що танці прекрасний спосіб залучити читачів до бібліотеки. 
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Щорічно у всьому світі відзначається День книги і авторського права (World 
Book and Copyright Day). У Посланні Генерального директора ЮНЕСКО І. Бо-
ковою у 2013 році пропонувалося: «Цифрова книга відкриває нові можливості 
для забезпечення доступу до знань на величезних територіях і при менших ви-
тратах. Традиційна ж книга залишається одним з потужних технічних засобів, 
яке можна взяти з собою, будучи впевненим, що воно витримає випробування 
часом. Кожна форма книги має свою цінність в плані освіти і поширення куль-
тури та інформації. Різноманіття книжкових форм і змісту є джерелом збага-
чення знань: ми повинні підтримувати його розвиток за допомогою відповідної 
державної політики, не допускаючи знеособлення культури. Така «бібліоріз-
номанітність» є наше спільне багатство і перетворює книгу в щось набагато 
більше, ніж фізичний об’єкт. Мова йде про найбільші людські винаходи, що 
допомагають обміну ідеями, незважаючи на кордони в просторі та часі» [4].

2013/2014 навчальний рік у ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна проголошено 
Роком читання та інформаційної грамотності. За мету бібліотека ставить не 
тільки підтримку читання з низкою різноманітних заходів, а також навчання 
читачів грамотному користуванню електронною бібліотекою, отримання знань 
з основ бібліографії та інформаційного пошуку, допомоги у формуванні нави-
чок роботи з усіма освітніми ресурсами, які необхідні як студенту, так і нау-
ковцю.

В НБ НЮУ імені Ярослава Мудрого за участю органу Студентського са-
моврядування університету та підтримки ректора і профспілкового комітету з 
метою виявлення інформаційних потреб та активності читання у 2013/2014 на-
вчальному році проводився конкурс «Reader of the year» – «Читач року». Ціль 
конкурсу – підвищення престижу освіти, книги, бібліотеки, культури читання. 

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек 26 вересня 2013 року з 16.00 
до 22.00 Центральна наукова бібліотека Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна проводила «Бібліоніч». До програми було включено 
комплекс заходів за участю бібліотекарів ЦНБ та інших бібліотек, виклада-
чів університету, співробітників Міжнародних центрів університету, студен-
тів, читачів. Серед них були: виставка незвичайних книг з рідкісних фондів 
бібліотеки «Бібліотечні цікавинки», на якій експонувалися найбільші та най-
менші книги бібліотеки; виставка творчих робіт студентів кафедри книжко-
вої графіки та дизайну друкованої продукції Української академії друкарства 
(м. Львів); бібліотечна дискусія «Книга. Читання. Культура» за участю доктора 
фізико-математичних наук, професора В. М. Кукліна, доктора соціологічних 
наук, професора Л. Г. Сокурянської; «17 o’clock. (Не)читаючий Світ? Шалене 
чаювання в бібліотеці» – філософська бесіда про читання і писемність з гор-
нятком чаю, модератором якої був кандидат філософських наук, доцент філо-
софського факультету М. Є. Шильман; зустріч з колегами з бібліотеки ДВНЗ 
Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди; «Тернистий шлях  
до знань» – екскурсія нічними лабіринтами книгосховищ бібліотеки; «Фантас-
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тика і фентезі  в американському кіномистецтві» – перегляд художніх фільмів 
про бібліотеки та їх обговорення.

У рамках проведення «Бібліоночі» відбулося відкриття «Залу для конгені-
альних читачів – 12 стільців». Така ідея виникла у відповідь на потреби читачів 
у приміщенні для самостійної роботи. Зал не має фонду, він стилізований під 
епоху, описану у творі І. Ільфа та Є. Петрова. У ньому організовано 12 місць 
для самостійної роботи читачів з власними гаджетами і зараз цей зал користу-
ється великою популярністю. Проведення «Бібліоночі» у ЦНБ викликало щи-
рий інтерес у ЗМІ, читачів і побажання надалі продовжити таку традицію.

Спостерігаючи за читачами, вивчаючи та аналізуючи їх запити та потреби, 
бібліотеки повинні створювати умови для реалізації їх очікувань. У залі пе-
ріодичних видань з відкритим доступом до фондів, поряд з виставкою нових 
надходжень періодики, було організовано ретровиставку періодичних видань 
минулого століття з фондів ЦНБ. Тематичні ретровиставки постійно зміню-
ються і завжди привертають увагу і цікавість читачів.

Бібліотеки ХЗМО підтримали поширення руху «Bookcrossing», створивши 
на території своїх бібліотек можливість вільного обміну власними книгами між 
читачами. Правила буккроссингу дуже прості – бери і читай будь-яку книгу зі 
спеціально відведеної для цього шафи, а коли прочитав, то передай її іншому 
або поверни на полицю. Кожен, хто бажає, може також принести і залишити 
свою книгу на полиці («відпустити на свободу»), щоб інші мали можливість її 
прочитати. 

Культурно-просвітницька робота у ЦНБ проводиться у тісному контакті з 
громадськими та творчими організаціями Харкова, у т. ч. з місцевими націо-
нальними товариствами, міжнародними організаціями і завжди привертає ува-
гу користувачів.

Кожні два тижні у виставковому холі ЦНБ розгортуються експозиції картин, 
фотографій, інших художніх виробів. 

Дванадцятий сезон Днів грецької культури в м. Харків у 2013 р., який про-
ходив у жовтні 2013 р., ознаменувався новим заходом під назвою «Афінські ве-
чори» – це літературні зустрічі з поетами, письменниками, цікавими людьми, 
які проводять Харківське культурне грецьке товариство «Геліос».

6 грудня 2013  р. у холі 8 поверху ЦНБ відбувся Міжнародний фести-
валь «Традиції Різдва в Європі». Фестиваль було організовано Українсько-
польським центром науки та культури ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харківським 
німецьким центром, Домом Нюрнберґа, Французьким інститутом спільно з 
Центральною науковою бібліотекою за підтримки Генерального Консульства 
Республіки Польща у Харкові. На святі побували не тільки студенти універси-
тету, а й школярі області, які з задоволенням брали участь у різноманітних за-
ходах, а наприкінці свята діти отримали подарунки від Святого Миколая. Крім 
святкових заходів, діти змогли побачити читальні зали, дізнатися, як працює 
сучасна вузівська бібліотека.
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Впроваджуючи нові технології, вдосконалюючи роботу АІБС, відкриваючи 
нові модулі для користувачів, надаючи їм повнотекстові ресурси у відкрито-
му доступі, бібліотекарі звільняють багато часу для них, створюють їм зручні 
умови для отримання освіти та наукової роботи. Але сьогодні ми все частіше 
задаємо собі питання: яка бібліотека потрібна сучасному користувачу? Чи є у 
бібліотеки майбутнє? 

Бібліотека повинна бути сучасною і комфортною, інакше вона користува-
чам не потрібна! У своїй статті «So Now What?: The Future for Librarians» [9] 
ініціатор віртуальної довідкової служби в США, віце-президент Library Sup-Library Sup- Sup-Sup-
port Services at Library Systems and Services Стів Коффман вважає, що цифрова 
революція в руках великих бізнес-груп, таких як Google, і пропонує, замість 
того, щоб ганятися за нездійсненною мрією електронної бібліотеки, звернути 
свій погляд до функцій традиційних послуг, але в нових умовах:

• У бібліотек є кілька функцій, які залишаються потрібними навіть у циф-
ровому світі: агрегування (збирання та об’єднання інформації), куратор-
ство і пошук інформації. Більше того, зараз ці функції особливо важливі. 
На даний час книг і статей публікується більше, ніж будь-коли в історії. 
Хтось повинен відстежувати їх і збирати разом – це традиційна роль бі-
бліотек.

• В той час, як більшість конкурентів – комерційні організації, бібліотеки 
комерційно не корумповані і можуть залишатися об’єктивними. 

• За бібліотеками – роки знань і досвіду. Бібліотекарі можуть зрозуміти, 
що потрібно людині, навіть коли користувач сам не знає точно, що йому 
потрібно.

• Нарешті, у бібліотек є репутація. Для безлічі людей бібліотеки асоцію-
ються зі знанням і можливістю знайти і прочитати практично будь-яку 
книгу. Для багатьох бібліотека зіграла важливу роль в житті і визначила 
її траєкторію [8].

Повернемося до інтерв’ю з Синиккою Сипилею, яка на запит «Чи будуть 
потрібні бібліотеки «електронному суспільству?» відповіла: «Я думаю, що для 
спілкування людей бібліотеки будуть відігравати головну роль. Безумовно, для 
бібліотек важлива інформаційна та експертна складова. Бібліотекарі повинні 
допомагати читачам визначатися з тим, яка інформація їм потрібна, а врахо-
вуючи її наростаючий обсяг, допомагати оперативно знаходити достовірний і 
якісний контент в будь-якій точці світу, тому особливе місце займуть рекомен-
даційні сервіси» [11]. Директор БАН Росії В. П. Леонов в інтерв’ю журналу 
«Університетська книга» сказав, що незважаючи на всі досягнення електро-
нної техніки, людський фактор в задоволенні складних запитів читачів зали-
шається основним [1].

Прислухаємося до знаних авторитетів, впроваджуємо інновації у роботу 
біб ліотек, дбайливо зберігаємо культурну спадщину, шукаємо бібліотечний 
простір і відкликаємося на креативні запити читачів – створюємо сучасну бі-
бліотеку, яка буде потрібна усім верствам суспільства!
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ХАРЬКОВСКОГО ЗОНАЛЬНОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о введении инноваций, новых услуг в библиоте-
ках высших учебных заведений, ориентированных на требования современно-
го общества. Для того чтобы оставаться социально-значимыми институтами, 
библиотекам нужно динамично развиваться и изменяться. Поэтому библиоте-
ки вузов активно следят за развитием потребностей современного читателя, 
изучают все новые интеллектуальные и технические возможности, которые 
можно применять в своей работе. В библиотеках Харьковского методического 
объединения работают виртуальные справочные службы, созданы электрон-
ные архивы полнотекстовых ресурсов ученых, экспонируются виртуальные 
выставки. Приводятся примеры изменений в библиотечном обслуживании, 
внедренные в библиотеках Харьковского методического объединения в 2013 
году, в том числе рассматривается проект «Единый читательский билет». 

Ключевые слова: библиотека, инновация, информация, читатель, единый чи-
тательский билет
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INNOVATIVE METHODS OF THE READERS SERVICE 
IN  THE  LIBRARIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
OF KHARKIV METHODICAL ASSOCIATION ZONE

Summary
The issue of innovation introduction, new services in the libraries of higher educa-
tion institutions that focused on needs of modern society are discussed in the article. 
Libraries need a dynamically development and changing to be socially important 
institution. That’s why university libraries of Ukraine actively monitor the develop-
ment of needs of a modern reader; investigate all the new intellectual and technical 
capabilities that can be applied in their work. Virtual reference services work in the 
libraries of Kharkiv methodical association; digital archives of full-text resources 
are created for scientists; exhibitions are accessible virtually. Some examples of 
changes in library services that have been introduced in the libraries of Kharkiv 
methodical association during 2013 are shown, including the «unified reader card» 
project. The examples of innovative services in libraries of Latvia, Poland and other 
countries are shown in the article.

Keywords: library, innovation, information, reader, unified reader card
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СЕКТОР 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

У статті висвітлюється діяльність інформаційно-аналітичного сектору як струк-
турного підрозділу інформаційно-бібліографічного відділу, пріоритетним на-
прямком якого є впровадження інновацій, а саме: моніторингове дослідження 
та аналітична діяльність.

Ключові слова: аналітична діяльність, моніторинг, індекс цитування, соціальні 
мережі, наукометричні бази

Наукова бібліотека ОНУ, визначивши стратегічний курс на інноваційні пе-
ретворення, провела реорганізацію інформаційно-бібліографічного відділу, на 
базі якого було створено три сектори:

• науково-редакційний сектор;
• інформаційно-аналітичний сектор; 
• сектор інформаційно-бібліографічного обслуговування. 
Поява інформаційно-аналітичного сектору стала інновацією як для відділу, 

так і для бібліотеки в цілому. Його створення було зумовлено безліччю причин:
• стрімким зростанням інформаційних потоків;
• глобальною інформатизацією суспільства;
• ускладненням читацьких запитів тощо.
Однією з головних причин можна вважати й те, що в науковому світі все 

частіше почали обговорюватися питання наукометричних показників, які за-
стосовуються для кількісної оцінки результативності наукової діяльності. 
Незважаючи на те, що дані про цитування використовуються вже майже пів-
століття, донедавна зацікавленість вчених до бібліометричного пошуку носи-
ла лише епізодичний характер. Але з появою нових інформаційних ресурсів, 
таких як Web of Science, Scopus, Google Sholar, РИНЦ та інших баз даних, за 
допомогою яких можна відслідкувати наукометричні показники, а також у 
зв’язку з проведенням державної політики України в сфері науки, що стоїть 
на засадах євроінтеграційного спрямування, почастішали індивідуальні запи-
ти. Увагу вчених ОНУ привертали дві універсальні наукометричні платфор-
ми – Web of Science (Web of Knowledge) компанії Thomson Reuters та SciVerse 
Scopus видавництва Elsevier, що індексують десятки тисяч періодичних видань 
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і тим самим відстежують публікаційну активність вчених. Наукова бібліотека 
спрямувала свій потенціал на вивчення цих двох універсальних наукометрич-
них платформ. Дедалі частіше у бібліотечній практиці почали вживатися нові 
терміни, які також потребували ознайомлення, обміркування та аналізу. Таким 
чином, постала гостра потреба створення окремої групи спеціалістів, яка мо-
гла б надавати більш кваліфіковану допомогу з цього питання, що й зумовило 
створення інформаційно-аналітичного сектору, на який згодом було покладено 
основне завдання аналітичної, наукометричної та бібліометричної діяльності. 
У першу чергу, сектор опанував наукометричні бази Web of Science та Scopus, 
які надавались за тестовим доступом для бібліотеки. Це надало можливість 
бібліографам докладніше вивчити ці інформаційні продукти. Сектор багато 
уваги приділяв ґрунтовному дослідженню наукометричних показників: імпакт-
фактору, індексу цитуванню та індексу Хірша, які є базовими поняттями даної 
проблематики. 

Далі робота сектору була спрямована на відстеження індексу цитування 
вчених ОНУ, під час якої виникли певні труднощі, пов’язані з особливостя-
ми подання основних відомостей для вказаних БД. Суттєвою перешкодою для 
визначення достовірної й максимально повної інформації щодо індексу циту-
вання стали різні варіанти транслітерації прізвищ та довільна транслітерація 
назви учбового закладу. В результаті один і той же автор в системі мав декілька 
облікових записів, а отже дані були розпорошені й спочатку неможливо було 
досконало визначити єдиний h-індекс. Завдяки пильній роботі співробітни-
ків інформаційно-аналітичного сектору, такі недоліки було усунено шляхом 
об’єднання усіх профілів. Бібліографи самотужки транслітерували прізвища 
вчених згідно Постанови КМ «Про впорядкування транслітерації українського 
алфавіту латиницею». Інформацію безпосередньо доводили до науковців з ме-
тою усунення помилок у майбутньому. На сьогодні робота в цьому напрямку 
вже добре налагоджена і сектор щомісяця звітує про індекс цитування вчених, 
подаючи дані до наукової частини. Станом на квітень 2014  р. у БД Scopus пред-
ставлено 2369 публікацій науковців Одеського національного університету, з 
них – 8844 цитувань їхніх праць. Загальна цифра індексу Хірша складає 40 
(h-індекс).

Слід зазначити, що в Україні системне впровадження індексу цитування як 
нормативного показника оцінювання ефективності наукової діяльності вчених 
розпочалося у 2009  р. і на сьогодні здійснюється за допомогою бази даних 
Scopus. Такий вибір було зроблено органами державної влади України [4, c. 8].

Нагадаємо, що Scopus є реферативною базою даних та наукометричною 
платформою, що була створена у 2004  р. видавничою корпорацією Elsevier як 
продукт, конкурентний WoS. Отже, на сьогодні БД Scopus є головним джере-
лом інформації про публікаційну активність науковців. Станом на 2013 рік у 
Scopus індексується 43 українських журнали. 

Прагнучи досягти підвищення показників у Scopus, бібліотека поставила 
за мету цільову підготовку власних видань з подальшим просуванням їх для 
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індексації у наукометричних базах даних. На виконання саме цього завдан-
ня інформаційно-аналітичний сектор провів ряд моніторингів, а саме: моні-
торинг періодичних та продовжуваних видань ОНУ на предмет виявлення та 
усунення недоліків при оформленні журналів, а також моніторинг загально-
державних баз на предмет наявності в них періодичних видань ОНУ. За ре-
зультатами таких досліджень було розроблено методичні рекомендації та на-
давались консультації редколегіям журналів. Слід зазначити, що виконання 
цього завдання від співробітників сектору потребувало ретельного вивчення 
нормативно-правової бази.

Звісно, що БД Scopus висуває особливі вимоги до тих видань, які намага-
ються увійти до неї, а тому сектором проведено роботу з упорядкування осно-
вних критеріїв, які є необхідними при включенні журналу. Упорядковані відо-
мості систематизувались у методичні рекомендації для редакторів періодичних 
та продовжуваних видань ОНУ. 

Важливою вимогою Scopus є наявність сайту видання англійською мовою. 
До речі, це одна з основних вимог будь-якої наукометричної бази. Сайт, на 
думку експертів, є важливим джерелом інформації про видання, тому діяль-
ність інформаційно-аналітичного сектору була скерована і в цьому напрямку. 
Бібліографи брали активну участь у розробці та створенні політики журналу 
«Вісника Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, 
бібліографознавство, книгознавство», а також у розробці структури сайту ви-
дання та його наповнення. Для того, щоб привернути початкову увагу до ново-
го сайту, співробітники розсилали інформаційне повідомлення на факультети 
університету та інші бібліотеки, пропонуючи ознайомитись з його основними 
ресурсами. Проте лише наявність сайту не дозволяє суттєво збільшити ауди-
торію читачів та підвищити рейтинг видання. Запорукою успіху будь-якого 
видання є те, що журнал має бути прийнятий іншими наукометричними ба-
зами даних та міжнародними бібліотеками, тобто міжнародне співтовариство 
повинне мати можливість читати ці журнали, щоб посилатися на них у сво-
їх роботах. У цьому напрямку співробітники сектору зробили перший крок, 
зареєструвавши 12  назв видань ОНУ в каталозі американського видавництва 
Ulrich's Periodicals Directory (Ulrich's). Каталог є найбільш вичерпним джере-
лом інформації про періодичні та серіальні видання з усіх країн світу і за всіма 
галузями знань.

Сектором було зареєстровано сім серій «Вісника Одеського національ-
ного університету» та журнал «Мікробіологія і біотехнологія» до польської 
наукометричної бази IndexCopernicus (IC), яка являє собою онлайнову базу 
даних, що дозволяє аналізувати журнали, а також відслідковувати вплив на-
укових публікацій окремих учених та наукових установ. Журнали проходять 
щорічну експертизу після заповнення електронної анкети, яка має подаватись 
з 1 лютого до 1 червня. Видання індексуються в IC Journal Master List. Під-
сумком експертної оцінки є присвоєння індексу ICV (Index Copernicus Value). 
Порядок оцінювання журналів проводиться по черзі подання анкет. Рейтинг 



96

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

видань оприлюднюється у жовтні місяці кожного поточного року. За оцінкою 
попереднього року «Вісник Одеського національного університету. Серія: Бі-
бліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» отримав показник ICV 
2012 – 4,77; журнал «Мікробіологія і біотехнологія» – 4,08. 

Примітно, що IndexCopernicus проводить детальний аналіз не тільки науко-
вого рівня кожного журналу, але ще і його оформлення, розповсюдженості, 
привабливості тощо. Така оцінка проводиться за трьома тематичними гру-
пами: гуманітарних, соціальних та техніко-природничих наук. Кожна група 
має свій діапазон балів для кожного критерію оцінювання. Важливо й те, що 
шкала балів зберігається за попередні роки – це дає можливість слідкувати за 
динамікою змін. 

Сектором включено увесь архів «Вісника ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, 
бібліографознавство, книгознавство» (2007-2013) до Російської національної 
інформаційно-аналітичної системи РИНЦ, яка є потужним інструментом, що 
дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності 
науково-дослідних організацій, вчених, рівня наукових журналів. Процедуру 
введення журналу до БД було здійснено також співробітниками інформаційно-
аналітичного сектору. Виконанню проекту передувала багатопланова методич-
на робота, де ретельно відпрацьовувалася процедура введення електронного 
архіву. Мінімальний комплект матеріалів для потрапляння в РИНЦ має вклю-
чати всі випуски журналу з 2005  р. і до теперішнього часу (якщо журнал ви-
ходив раніше, то при бажанні можна завантажити і більш ранній архів). Для 
журналів, заснованих пізніше 2005 р., передаються випуски з моменту виходу 
першого номера. Документи подаються в двох форматах PDF і HTML. Імпакт-
фактор журналів розраховується на основі даних цитування журналу в РИНЦ 
за попередні два роки (або п'ять років).

Нагадаємо, що для вишів важливі не тільки рейтинги журналів, але й рей-
тинги авторів, які в них публікуються. А отже недостатньо тільки включити 
свої видання до наукометричних баз даних, необхідно й щоб автор відстежував 
свої наукометричні показники, а для цього вони мають бути зареєстровані в 
системах, де індексуються журнали, тобто мати свій особистий профіль, де 
збираються усі метадані. Створювати такі профілі дозволяють системи: Index 
Copernicus, РИНЦ, Google Академія. Ретельно вивчаючи усі правила наукоме-s, РИНЦ, Google Академія. Ретельно вивчаючи усі правила наукоме-, РИНЦ, Google Академія. Ретельно вивчаючи усі правила наукоме-
тричних баз, співробітники доводять інформацію до науковців та допомагають 
їм у створенні таких профілів. 

Крім зазначених баз, НБ ОНУ знаходиться на стадії укладання договору з 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), що є довідником журналів відкри-
того доступу. Ця директорія пропонує вільний доступ до більш 1500 наукових 
та академічних журналів в електронному форматі за всіма напрямками знань. 
Мета директорії – допомагати в просуванні міжнародного руху за відкритий 
доступ до наукової інформації.

Нагадаємо, що журналу відкритого доступу перед тим, як подати заявку в 
Scopus, рекомендується бути представленим у DOAJ. 
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Важливо, що DOAJ є одним із найбільших інформаційних продуктів, де 
представлено літературу з бібліотечної та архівної справи з різних країн світу. 
Станом на 2013 рік у системі представлено 140 журналів. В директорії вже 
зареєстровано 57 українських журналів з різних галузей знань, але видання з 
бібліотечної галузі там поки що відсутні. 

Вже декілька років поспіль в Україні впроваджено принцип національ-
ної та міжнародної експертизи рейтингового оцінювання вищих навчальних 
закладів з використанням різних принципів та методик. Сектором вивчаєть-
ся інформація щодо рейтингу вишів України, керуючись показниками таких 
рейтингів, як Рейтинги МОН, ЮНЕСКО «Топ-200 Україна», «Webometrics» та 
ін. Завдання інформаційно-аналітичного сектору не тільки вчасно відслідко-
вувати нові показники та звітувати про них, а й вивчати їх принципи і мето-
дику ранжирування з метою покращення рейтингу університету. На даний час 
одним з найвпливовіших рейтингів у міжнародному освітньому середовищі є 
«Webometrics», який оцінює ступінь представленості університету в світовому 
Інтернет-просторі. Цей рейтинг є найширшим у світі за кількістю представ-
лених вишів. На сьогодні про результати рейтингу «Webometrics» сповіщає 
наукометрична платформа Scopus. В Україні рейтинг оприлюднюється завдя-
ки Українській науково-освітній телекомунікаційній мережі УРАН спільно з 
Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка НТУУ «Київський політех-
нічний інститут».

 Станом на лютий 2014  р. Одеський національний університет імені 
І.  І.  Меч никова займає у світовому рейтингу – 2844, у континентальному – 
901, у національному – 14 позицію. 

Постійно працюючи над підвищенням своєї кваліфікації, співробітники 
сектору брали участь у двох семінарах II-го та III-го рівнів з циклу «Підви-II-го та III-го рівнів з циклу «Підви--го та III-го рівнів з циклу «Підви-III-го рівнів з циклу «Підви--го рівнів з циклу «Підви-
щення рейтингу ВНЗ: практичні заходи», який було організовано Асоціацією 
української науково-освітньої мережі «Уран» і проходив на базі Київського по-
літехнічного інституту. Учасниками семінару були фахівці університетів, що 
займаються питаннями рейтингування вузу. За результатами двох семінарів 
бібліографами розроблено практичні рекомендації щодо підвищення рейтингу 
університету та проведено практичні семінари для вузівських бібліотек.

Інноваційним спрямуванням сектору є пошук нових комунікаційних моде-
лей бібліографічного обслуговування. Звісно, що наші читачі – це насамперед 
студенти, тобто молодь, а вони, як правило, живуть в іншому ритмі – в просторі 
онлайн-спільнот, форумів, груп, мобільних технологій, сайтів. Отже, співро-
бітники провели моніторинг соціальних мереж і з сотні існуючих обрали ті, які 
найбільш користуються попитом – це ВКонтакті, Твіттер, Фейсбук. 

За даними моніторингу на 2014  р. ВКонтаті (ВК) зареєстровано:
•	 20178001 українців, 
з них: 
•	 1024411 одеситів 
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•	  близько 71 252 чол. є студентами, випускниками, співробітниками ОНУ 
імені І. І. Мечникова

•	 близько 8 тис. чоловік є студентами ОНУ.
На сьогодні Одеський університет імені І. І. Мечникова представлено у 

великій кількості офіційних та неофіційних спільнот: групи університету, фа-
культетів, спеціальностей, окремих груп і випусків, профспілок, об'єднання за 
науковими інтересами, інформаційні групи. Приблизна кількість спільнот у 
мережі – 284 (пошук «Мечникова»). 

Поширеною є й представлення української бібліотечної мережі: 1052 групи 
присвячені бібліотекам (пошук «бібліотека», «библиотека»), із них – приблиз-
но 20 бібліотек українських університетів.

Проаналізувавши вище зазначену інформацію, Наукова бібліотека створила 
офіційну групу ВКонтакті з назвою «Наукова бібліотека Одеського універси-
тету імені І. І. Мечникова» з метою привернення уваги своїх потенційних ко-
ристувачів – студентів, аспірантів, викладачів, співробітників інших бібліотек. 
В групі подається уся необхідна інформація – новини, довідки, демонстрації 
виставок, фотогалерея тощо. Так, через неофіційний сайт бібліотека проводить 
свою маркетингову політику. Мета цього проекту – просування університет-
ської бібліотеки в інформаційний простір, реалізовуючи принцип «не читач до 
бібліотеки, а бібліотека до читача». 

Сектор також займається пошуком необхідної інформації у глобальній ме-
режі, поглиблено вивчає, систематизує та створює бази даних за певною про-
блематикою. Так, на допомогу нововведеним спеціальностям з’явилися тема-
тичні бази даних: біотехнологія, нанотехнологія, журналістика та видавнича 
справа та ін. 

Підсумовуючи, зазначимо, що створення інформаційно-аналітичного секто-
ру було рішучим, ефективним кроком з боку керівництва, який себе виправдав. 
На сьогодні цей сектор виконує роль інформаційно-аналітичного центру, що 
забезпечує учбовий та науковий процеси шляхом моніторингової, аналітичної, 
наукометричної та бібліометричної діяльністі.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Аннотация
В статье освещается деятельность сектора информационно-аналитического 
обеспечения как структурного подразделения информационно-библио-
графического отдела, приоритетным направлением которого стало внедрение 
инноваций: мониторинговые исследования и аналитическая деятельность.

Ключевые слова: аналитическая деятельность, мониторинг, индекс цитирова-
ния, социальные сети, наукометрические базы данных
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Summary
The subject of the article is an activity of the Section of Informational and Analytical 
Support as an organization sector of the Informational and Bibliographic Department. 
The purpose of investigation is to elucidate main innovations in the work of the 
sector: a monitoring research and an analytic activity. In the course of the study the 
author characterized new kinds of activity of the bibliographic department workers 
such as work with international scientometric databases, advancing of periodicals to 
international DB, marketing work in the social networks. The findings of the paper 
may be used in practice by corresponding organization departments of the other 
scientific libraries.

Keywords: analytical activities, monitoring, citation index, social networks, scien-, monitoring, citation index, social networks, scien-monitoring, citation index, social networks, scien-, citation index, social networks, scien-social networks, scien- networks, scien-scien-
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НОВІ ФОРМИ УЧАСТІ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ 
У  ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Науково-технічна бібліотека КНУТД всебічно сприяє створенню соціально-
культурної атмосфери у вузі, формуванню висококультурної, моральної 
особистості майбутнього фахівця. Основними методами виховної роботи 
є спільні комплексні кафедральні заходи, робота з кураторами студентських 
груп, зустрічі та тренінги, просування офіційної групи у соціальних мережах 
з виховною метою.

Ключові слова: виховна робота, куратори студентських груп, тренінг, соці-
альні мережі

Важливе значення має створення у вузі цілісної системи змісту, форм та 
методів навчання та виховання. Освітня та виховна діяльність навчального 
закладу знаходяться у тісному взаємозв’язку, доповнюючи і збагачуючи одна 
одну. Вагому роль в цьому відіграють бібліотеки вузів, які виконують не тільки 
освітню функцію, а й інформативну, культурологічну, просвітницьку, виховну.

Згідно з Програмою перспективного розвитку бібліотеки на 2013-2017 рр. 
науково-технічна бібліотека КНУТД здійснює стратегію, спрямовану на опера-
тивне інформаційне забезпечення і підтримку навчальної та науково-дослідної 
діяльності університету, сприяння підготовці та вихованню висококваліфікова-
них фахівців. Бібліотека постійно співпрацює із представниками кафедр, кура-
торами студентських груп, студентським клубом, музеєм університету.

З метою поглиблення співпраці з кафедрами НТБ КНУТД проводить комп-
лексні заходи – «Дні кафедр». В рамках проведення «Дня кафедри» відбува-
ється ознайомлення викладачів та наукових співробітників кафедри з інфор-
маційними ресурсами та новітніми послугами бібліотеки. Бібліотека організує 
тематичні книжкові виставки, представляє унікальну Колекцію видань з легкої 
промисловості та суміжних галузей, інформує про нові надходження, відобра-
жені на сайті бібліотеки у Бібліодайджесті (Нові надходження), методику по-
шуку в електронному каталозі, навігацію у базах даних. 

Обговорюються перспективи подальшого співробітництва з кафедрою з ме-
тою організації Електронної бібліотеки вишу, необхідність оновлення списків 
рекомендованої літератури у Модульному середовищі згідно з літературою, на-
явною у бібліотеці.
© О. В. Жменько, 2014
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Важливою передумовою якісного покращення стану виховної роботи в 
університеті є посилення роботи кураторів студентських груп. На поточний 
навчальний рік було розроблено план проведення співробітниками бібліотеки 
навчальних семінарів для викладачів-кураторів.

26.11.2013 відбувся семінар для кураторів студентських груп за темою 
«Електронні інформаційно-комунікаційні технології в роботі науково-технічної 
бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну». Ди-
ректор НТБ О. В. Жменько розповіла про розвиток електронних комунікацій 
та створення електронного інформаційного середовища бібліотеки, складовою 
частиною якого є електронна бібліотека, сайт, віртуальні послуги, відкритий 
доступ до повнотекстових баз даних порталів Polpred.com та Електронна Біб-
ліотечна Система.

На семінарі також була присутня представник ООН (ЮНІСЕФ) В. Ващенко, 
яка визначила основні перспективні напрями співпраці зі студентами та струк-
турами вузу у вирішенні актуальних соціальних і правових проблем. 

 09.03.2014 відбувся семінар для кураторів «Використання соціальних 
мереж у процесі формування культури майбутнього фахівця». При підготов-
ці семінару було проведено анкетування студентів університету з метою до-
слідження відвідування соціальних мереж, визначення найбільш популярних 
мереж серед студентської молоді та їх корисності для навчання. З результатами 
дослідження були ознайомлені усі присутні (58 осіб). 

Співробітники бібліотеки розкрили перспективи використання соціальних 
мереж у виховному процесі, поділились досвідом організації власної сторінки 
у соціальній мережі Facebook, запропонували співпрацю у створенні сторінки 
на допомогу виховній та просвітницькій роботі у найбільш популярній серед 
студентів мережі. Актуальна тема викликала великий інтерес та жваве обгово-
рення присутніх.

На квітень 2014 р. заплановано семінар «Комплекс заходів просвітницько-
виховної роботи бібліотеки як фактор особистісного розвитку студентів».

Бібліотека успішно використовує інтерактивні форми культурно-
просвітницької та виховної роботи, проводить зустрічі та тренінги: до Дня за-
коханих проведено зустріч з елементами тренінгу «... Десь на дні мого серця 
заплела дивну казку любов...», на якій були присутні 19 гостей з кафедри хі-
мічних технологій; представлена виставка «Фарби кохання» (10 екз. літерату-
ри з живопису); тренінг для кураторів «Розвиваємо креативність» (присутні 
65 кураторів); диспут з елементами тренінгу «Твоє життя формується твоїми 
думками» (Маркус Авреліуc)»; зустріч з елементами тренінгу «КНУТД – мій 
університет» та інші.

Науково-технічна бібліотека КНУТД всебічно сприяє створенню соціально-
культурної атмосфери у вузі, формуванню висококультурної, моральної осо-
бистості майбутнього фахівця. 

Надійшла 15.05.2014
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НОВЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА 
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Аннотация
Научно-техническая библиотека КНУТД способствует созданию социально-
культурной атмосферы в вузе, формированию высококультурной, моральной 
личности будущего специалиста. Основными методами воспитательной рабо-
ты являются совместные с кафедрами университета комплексные мероприя-
тия, работа с кураторами студенческих групп, встречи и тренинги, продвиже-
ние официальной группы в социальных сетях с воспитательной целью. 

Ключевые слова: воспитательная работа, кураторы студенческих групп, тре-
нинги, социальные сети
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NEW FORMS OF PARTICIPATION OF UNIVERSITY LIBRARY  
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Summary
The main methods of educational work of a library are complex actions with uni-
versity departments in team, work with curators of student groups, meetings and 
trainings, promotion of an official group in social networks in educational purpose. 
Thus scientific and technical library of the KNUTD is promoting creation of social 
and cultural atmosphere in the higher school as well as forming of highly cultured, 
moral personality of a future specialist. 
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НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 
ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУК НА ДОПОМОГУ 
ПОЛІПШЕННЮ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАУКОВЦІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ

У статті, використовуючи сучасні методи наукометрії, проаналізовано дисер-
таційний фонд Наукової бібліотеки НУК. Метою дослідження стала оцінка 
продуктивності науково-дослідної роботи науковців на матеріалі авторефератів 
кандидатських дисертацій за період з 2003 по 2013 рр., що знаходяться у фонді 
Наукової бібліотеки НУК. Отримані результати наукометричного аналізу до-
зволили виявити кількісні характеристики і параметри наукової продуктивності 
науковців вишу.

Ключові слова: наукометричні дослідження, бібліометрія, наукові публікації, 
дисертації

Наука – це самоорганізована система, розвиток якої зумовлений рухом ін-
формаційних потоків, а наукометрія – це сукупність кількісних методів вивчен-
ня розвитку науки як інформаційного процесу.

Мета наукометричних досліджень – дати об’єктивну картину розвитку на-
укового напрямку, оцінити його актуальність, потенційні можливості, закони 
формування інформаційних потоків і поширення наукових ідей [3].

Сьогодні бібліометричні методології активно затребувані в національному 
та міжнародному контексті. Об’єктами вивчення при цьому є наукові публіка-
ції, згруповані за різними ознаками – областями науки, тематичними рубрика-
ми, країнами, авторами і т. п. Сукупність критеріїв, розроблених бібліометрією, 
дозволяє позиціонувати вчених, дослідницькі центри, університети в локаль-
ній та світовій наукових системах, робити висновки щодо продуктивності до-
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слідних програм, динаміки наукових напрямів. У цьому зв’язку вона оперує 
показниками кількості наукових публікацій (за автором) як індикатором внес-
ку у виробництво знань; їх цитованості, що характеризує вплив попередніх 
досліджень на розвиток науки (зокрема в суміжних областях, що при певній 
інтенсивності цитування дає можливість говорити про становлення нових на-
прямів досліджень); співавторства для оцінки наукових зв’язків між вченими, 
організаціями, секторами (в тому числі між наукою і промисловістю), галузями 
знань і країнами [2]. 

У провідних індустріальних державах з розвиненими традиціями оцінюван-
ня дослідних колективів та програм бібліометричні дані використовуються не 
тільки в аналітичних цілях, а й неодмінно супроводжують процес прийняття 
рішень про фінансування тих чи інших проектів і організацій. Такі індикатори 
характеризують результативність наукової діяльності та позиції країни у світо-
вій науці, розвиток наукових дисциплін, вплив дослідних результатів на про-
грес науки.

Такі значимі і масштабні заходи не будуть успішними, якщо на рівні кон-
кретних наукових організацій не буде вирішене питання збору інформації про 
публікації своїх наукових співробітників та впорядкована інформація про авто-
рів, наукові групи і організації в цілому в зовнішніх реферативних БД.

У завдання збору інформації входить створення і постійне підтримання 
внутрішньої БД праць співробітників організації – інституційних репозитаріїв. 
Специфіка вирішення другого завдання обумовлена різною архітектурою зо-
внішніх реферативних БД. Наприклад, у випадку з Google Академія необхідно 
забезпечити доступ проіндексованим роботам Google до своєї внутрішньої БД. 
У Web of Knowledge і Scopus передбачається безпосередня участь призначених 
в організації осіб у редагуванні профілю організації.

У будь-якому випадку рішення головних наукометричних завдань має йти 
знизу вгору і починатися на рівні організації, щоб згодом можна було легко 
об’єднувати дані в більш загальні великі кластери – відомча приналежність, 
географічні ознаки, предметні області та ін.

Оскільки бібліометрія – наука молода, в багатьох інститутах ще не визна-
чилися з тим, хто повинен нею займатися – вчені чи секретаріат, співробітники 
бібліотеки або спеціально створені підрозділи. На сьогодні відсутні сучасні ме-
тодики проведення такого комплексу робіт, оскільки попит на подібні роботи 
зріс лише останнім часом [5].

Вимогами до публікування результатів дисертацій, що були оприлюднені 
Наказом МОН України від 17.10.2012  р. №1112 та змінами до нього, встанов-
лена необхідність здобувачам докторського ступеня мати не менше 20  пуб-
лікацій у наукових фахових виданнях України та інших держав, з яких не 
менше 4 публікацій у наукових виданнях інших держав з напряму, з якого 
підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватись пуб-
лікації видань України, які включені до міжнародних наукометричних баз. 
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Не менше 1 статті у зазначених виданнях повинні мати здобувачі наукового 
ступеня кандидата наук. 

У зв’язку з цим підвищується рівень вимог до наукових публікацій, крите-
ріїв якості наукових робіт. Необхідно визнати, що проблема оцінки якості на-
укових досліджень і дисертаційних робіт на сьогодні є найбільш актуальною. 
Якщо інформація про кількість науковців, аспірантів і докторантів, вікові ха-
рактеристики науково-педагогічних співробітників відслідковується і реєстру-
ється держстатистикою, то відомості щодо продуктивності наукової роботи та 
публікаційної активності дисертантів вкрай обмежені [1]. Тому і виникла необ-
хідність аналізу публікацій, публікаційної активності та якості наукових робіт 
на рівні Міністерства освіти і науки України. 

Протягом року Наукова бібліотека НУК разом з університетом приймала ак-
тивну участь щодо запровадження заходів з підвищення публікаційної актив-
ності науковців університету та покращення якості їх наукових та дослідних 
робіт.

У 2013 р. Наукова бібліотека за дорученням Вченої ради університету за-
ймалась переговорами та за її сприянням було придбано доступ до наукоме-
тричної БД Scopus видавництва Ельзевір. На замовлення адміністрації універ-
ситету була надана статистика публікацій авторів НУК (індекс цитування) в 
наукометричній бібліографічній базі даних Scopus. Дані з БД Scopus було отри-
мано на основі пошуку за авторами Scopus Author Preview. Співробітниками 
бібліотеки було оброблено списки авторів 41 структурного підрозділу універ-
ситету (понад 615 осіб). З 2012 р. Наукова бібліотека працює над поповненням 
інституційного репозитарію, створеного на платформі DSpace. Репозитарій за-ce. Репозитарій за-e. Репозитарій за-
реєстровано в міжнародному реєстрі DOAR (http://eir.nuos.edu.ua).

Науковою бібліотекою було розроблено низку інформаційних заходів щодо 
підвищення індексу цитування науковців НУК. 

Співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу спільно з директо-
ром та заступником з автоматизації було розроблено та проведено 5 семінарів-
практикумів для професорсько-викладацького складу та аспірантів за темами: 
«Наукометричні бази. Індекс цитування та завдання викладачів»; «Міжнародні 
e-ресурси на допомогу автору»; «Підвищення індексу цитування власних ро-
біт»; «Як написати статтю для міжнародного видання»; «Основні принципи 
функціонування електронного репозитарію НУК».

Протягом року співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу по-
стійно проводиться консультаційна робота серед науковців та аспірантів уні-
верситету щодо розміщення своїх праць в репозитарії НУК та надання інфор-
мації щодо роботи в наукометричних БД. 

З метою оцінки продуктивності науково-дослідної роботи науковців про-
ведено аналіз авторефератів кандидатських дисертацій за період з 2003 по 
2013  рр., що знаходяться у фонді Наукової бібліотеки НУК.
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У нашому випадку мова йде лише про початковий етап, спробу виявлення 
простих формальних показників, що не вимагають доступу до спеціалізованих 
баз даних, які дозволяють отримати адекватні уявлення про те, якою мірою під-
готовлені дисертації відповідають необхідним критеріям.

Переваги застосування бібліометричних методів криються в можливос-
ті, по-перше, одночасного охоплення всієї сфери науки в цілому та окремих 
її дисциплін, організацій, колективів, науковців тощо, по-друге, проведення 
досліджень на широкому інформаційному матеріалі за рахунок використання 
світових баз даних і, по-третє, гнучкого поєднання різноманітних методик, які 
можуть бути зведені до двох підходів – дослідження розвитку окремих об’єктів 
в динаміці і виявлення зв’язків між ними [2].

 Було проведено кількісний аналіз, який включає в себе ряд методів, що 
дозволяють здійснювати кількісну оцінку рівня наукових напрямів і проблем. 
В якості індикаторів оцінки ми використовували число публікацій, авторських 
свідоцтв та патентів, кількість авторів і т. д. 

В ході дослідження було з’ясовано:
1. Динаміку захисту дисертацій за період з 2003-2013 років.
2. Розподілення дисертантів за кількостю публікацій, що відображають 

основні результати дисертаційних досліджень.
3. Відмінність публікаційної активності дисертантів, що спеціалізуються в 

природничих і прикладних та суспільних і гуманітарних науках.
4. Динаміку участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
5. Статистичне дослідження географії захисту дисертацій.

Діаграма 1. Динаміка захисту дисертацій за період з 2003 р. по 2013  р.
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Як ми бачимо на діаграмі, 2003, 2009, 2010, 2011 роки – найбільш активні 
щодо захисту (від 16 до 19 дисертацій, середня кількість дисертацій за цей 
період – 12,7 на рік).
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Виходячи з “вихідних характеристик” дисертанта, були запропоновані такі 
основні критерії для формалізованої оцінки продуктивності наукової роботи 
дисертанта:

•  наявність статей у провідних рецензованих українських і зарубіжних на-
укових журналах і виданнях;

•  участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
Було досліджено, що за період з 2003 по 2013 рр. із всієї кількості публіка-

цій 69% складають публікації в наукових українських журналах та виданнях, 
24% в наукових зарубіжних та міжнародних журналах, 6% складають патенти, 
1% – інше. 

Діаграма 2.  
Розподілення дисертантів за кількістю публікацій, що відображають  

основні результати дисертаційних досліджень

Тепер розглянемо активність публікацій дисертантів в контексті окремих 
областей науки. Нами проведено контент-аналіз 140 авторефератів дисертацій 
з 10 галузей наук. Роботи з природничих та прикладних наук (72%, 1191 пуб-
лікація), захищених з фізико-математичних, машинобудівних, екологічних, хі-
мічних та комп’ютерних наук. Роботи в області суспільних та гуманітарних 
наук (28%, 452 публікації), захищених з політичних, соціологічних, філософ-
ських, філологічних, економічних та юридичних наук.

На діаграмі 3 ми бачимо, що з 2003 по 2005 рік не було жодного захисту 
дисертацій з суспільно-гуманітарних дисциплін. Найбільша кількість захистів 
цього напрямку припадає на 2009 та 2011 роки, тоді як захист дисертацій з 
прикладних та природничих наук здійснювався протягом останніх 10 років та 
найбільш активно в 2003, 2007, 2010, 2011 рр. (це природно, оскільки у виші 
більше технічних спеціальностей).
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Діаграма 3. Порівняльна діаграма кількості дисертацій за двома напрямками

Аналіз публікаційної активності дисертантів за 2 основними напрямками 
проілюстровано на наступних двох графіках. Відображено розподілення дис-
ертантів за загальною кількістю публікацій, окремо з суспільних та гуманітар-
них і прикладних та природничих наук. 

Як ми бачимо, на графіках активність дисертантів (вищі точки) за 2 напрям-
ками майже однакова – 6; 7-8 публікацій, але у розподілі робіт в суспільних та 
гуманітарних дисциплінах проявляється загальна тенденція спаду числа дис-
ертантів з ростом кількості публікацій. 

Графік 1. Публікаційна активність за період 2003-2013 рр.  
з соціальних та гуманітарних наук
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У прикладних та природничих спеціальностях трохи інша картина – спад 
дисертантів в районі 9 публ., однак на фоні цього спаду виявлений локальний 
максимум – 10-11 публ. Також існують високопродуктивні дисертанти, які ма-
ють по 18, 27 публікацій.

Графік 2. Публікаційна активність за період 2003-2013рр.  
з прикладних та природничих наук.

Висновок: активність дисертантів майже однакова, але продуктивність 
приблизно в 2 рази вища у дисертантів прикладних та природничих спеці-
альностей.

Діаграми кількості публікацій за двома напрямками:

Діаграма 4. 



111

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

Діаграма 5.

На діагр. 4-5 наведено дані, що дозволяють судити про структуру наукових 
публікацій дисертантів за двома напрямками. Для дисертантів з суспільних та 
гуманітарних наук виявлено співвідношення між публікаціями в українських 
журналах та виданнях – 94 %, в зарубіжних – 5 %. Ми бачимо, що дуже малий 
відсоток публікацій в наукових зарубіжних журналах. Трохи більший відсоток 
в публікаціях прикладних та природничих наук – 6 % в зарубіжних журналах, 
12 % патенти, 87 % в українських журналах та виданнях.

Висновок: необхідно збільшувати потік публікацій не в українських журна-
лах, які й так до межі навантажені, а в міжнародних чи зарубіжних журналах. 

Щоб забезпечити поширення своїх наукових публікацій, дисертант повинен 
вибрати стиль “публікаційної поведінки”, орієнтуючись на фахові журнали з 
високим фактором впливу.

У цьому плані зразковим може служити досвід Китаю, де на внутрішньона-
ціональні публікації припадає менше 20 %, а більше 80 % складають публікації 
в зарубіжних журналах, і це єдина можливість подання країни на міжнародній 
науковій арені.

Поряд з публікаціями в реферованих наукових журналах існує і другий над-
звичайно важливий фактор розвитку професійних навичок: визнання та роз-
повсюдження в науковому середовищі результатів наукових досліджень – це 
участь у наукових конференціях. При цьому на адекватну оцінку якості науко-
вої роботи можна розраховувати лише за умов, що мова йде про міжнародні 
та всеукраїнські конференції високого наукового рівня за участю провідних 
фахівців у даній науковій галузі. Кількість виступів із доповідями на таких 
конференціях також може слугувати показником якості дисертаційної роботи.

Розглянемо динаміку участі дисертантів в міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференціях за період 2003-2013 рр.
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Діаграма 6. Динаміка участі дисертантів в міжнародних та всеукраїнських наукових 
конференціях за період 2003-2013 рр.

На діаграмі бачимо, що значна частина доповідей припадає на міжнародні 
конференції. 

У відсотковому співвідношенні за період з 2003 по 2013 рр. кількість до-
повідей на міжнародних конференціях склала 73 %, всеукраїнських – 20 %, 
вузівських 7 %. (Діаграма 7)

Діаграма 7.

Порівнюючи діаграми кількості доповідей на всеукраїнських та міжнарод-
них конференціях за двома напрямками, бачимо, що співвідношення участі в 
міжнародних, всеукраїнських та вузівських конференціях приблизно однакове.

Висновок: однак з діаграм ми бачимо, що від 8 до 10 % дисертантів з гу-
манітарних і природничих наук виносять на захист дисертацій результати, 

73%

20%
7%

Міжнародні

Всеукраїнські

Вузівські



113

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

апробовані на конференціях вузівського рівня. Оскільки участь у вузівських 
конференціях не сприяє розповсюдженню нових досліджень, апробації науко-
вих висновків в повній мірі серед науковців на міжнародному рівні, необхід-
но більше приймати участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях і 
зменшити відсоток кількості доповідей на вузівських конференціях. 

Діаграма 8.

Діаграма 9.

Беручи участь в міжнародній профільній конференції, автор отримує, крім 
морального задоволення, ще й можливість налагодити необхідні робочі зв’язки, 
контакти, знайти потенційних сильних співавторів.

Статистичні дані географії захисту дисертацій (табл. № 1, Мал. 1) свідчать, 
що основна кількість дисертацій 58,5 % захищена в дисертаційній раді НУК, 
13 % захищені в Києві, 7,8 % в Одесі, 4,6 % в Харкові, 3,9 % в Херсоні та не-
великий відсоток захисту в інших містах України.
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Таблиця 1. 
Географія захисту дисертацій

Місто, де відбувся захист дисертації Кількість

Миколаїв ( НУК) 88

Миколаїв 6

Київ 20

Одеса 12

Харків 7

Херсон 6

Хмельницький 3

Львів 3

Житомир 1

Маріуполь 1

Донецьк 1

Чернівці 1

Івано-Франківськ 1

Севастополь 1

Малюнок 1. Географія захисту дисертацій
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Організація і управління публікаційною активністю – процес складний і ба-
гатоаспектний. Вирішувати завдання, пов’язані з ростом результативності на-
укової діяльності, можна тільки на системному рівні.

Реалізація найважливіших напрямків державної політики, пов’язаної з інте-
грацією освіти, науки і виробництва, підвищення якості підготовки наукових 
кадрів, потребує вдосконалення методів комплексного аналізу наукової інфор-
мації, що функціонує в освітньому середовищі [1]. Одним з найважливіших 
компонентів внутрішньої системи вишу повинен стати наукометричний аналіз, 
що забезпечить можливість оцінки продуктивності науково-дослідних робіт 
науковців на основі формальних показників публікаційної активності. Отри-
мані результати наукометричного аналізу дозволять виявити кількісні характе-
ристики і параметри наукової продуктивності науковців вишу.
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Аннотация
В статье, используя современные методы наукометрии, проанализирован дис-
сертационный фонд Научной библиотеки НУК. Целью исследования стала 
оценка продуктивности научно-исследовательской работы ученых на материа-
ле авторефератов кандидатских диссертаций за период с 2003 по 2013 гг., ко-
торые находятся в фонде Научной библиотеки НУК. Полученные результаты 
наукометрического анализа позволили определить количественные характери-
стики и параметры научной продуктивности ученых вуза. 

Ключевые слова: наукометрические исследования, библиометрия, научные 
публикации, диссертации
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A SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF DISSERTATION FUND 
OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE NUS AS A TOOL 
OF  ADVANCE OF PUBLISHING ACTIVITY OF THE UNIVERSITY 
SCIENTISTS

Summary
The article describes a scientometric research of dissertation fund of the Scientific 
Library of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding.
A purpose of scientometric research is an evaluation of the publiсation activity and 
productivity of research of dissertators from 2003 to 2013.
The main findings of the study are:
1. Dynamics of dissertations defending for period from 2003 to 2013.
2. Distribution of dissertators for the amounts of publications which represent the 
basic results of dissertation studies.
3. Distinction of publishing activity of dissertators specialized on natural, exact, 
social sciences or humanities.
4. Dynamics of participating in all-Ukrainian and international conferences.
5. Statistical study of geography of dissertations defending
The finding results of scientometric analysis suffered to determine a �uantitative 
characteristic and parameters of the scientific productivity of scientists of the 
university. It was concluded that improving of the �uality of research training re�uires 
improving of methods of complex analysis of scientific information, functioning in 
the educational environment.

Keywords: scientometric studies, bibliometrics, scientific publications, disserta-
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ТА ІНТЕРНЕТ: ВЗАЄМОДІЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СЬОГОДЕННЯ

За допомогою аналітико-порівняльного аналізу розглянуто сучасний стан 
взаємодії двох найважливіших інформаційних джерел – фондів наукової 
бібліотеки та Інтернету. Особливу увагу приділено перевагам й недолікам 
даної взаємодії. Зазначено, що книга є першоджерелом інформації, надійнішим 
зберігачем знань людства.

Ключові слова: наукова бібліотека, бібліотечні фонди, Інтернет, сервер, дже-
рела інформації, достовірність

Сучасна наукова бібліотека – це книгозбірня, фонди якої є важливим до-
ступним джерелом достовірної і різноманітної інформації з будь-якого фаху. 
Це організація, де людина поповнює і закріплює свої знання, підвищує рівень 
свого інтелекту в різних галузях науки: історії, медицині, філософії, літературі 
та багатьох інших. Потрапивши у бібліотеку, читач перебуває у своєрідній ат-
мосфері комфорту, яка, без перебільшення, притаманна майже всім читальним 
залам, а працюючи з книгами, потрапляє в особливий світ, що відкриває свої 
таємниці й задовольняє питливий розум. Окрім сучасної фахової літератури, 
бібліотеки зберігають унікальні колекції рідкісних видань – праці вітчизняних 
та іноземних вчених, що мають значну цінність в досліджені історії науки.

Інше інформаційне джерело – це Інтернет, що є, безперечно, унікальним ви-
находом цивілізації, простою і поряд з тим глобальною базою знань навіть для 
прискіпливого читача. Різноманітні існуючі пошукові системи пропонують ба-
гато способів сортування та пошуку інформації, користувачів приваблює легка 
доступність іноземних сайтів з необхідного напряму, що лише за декілька се-
кунд відкриває величезні можливості в роботі науковця та спілкуванні з фахів-
цями будь-якої країни світу.

Проте, не дивлячись на такі переконливі аргументи на користь Інтернету, 
залишаються невирішеними декілька важливих питань, а саме: по-перше, іс-
нує значна кількість незадоволених інформаційних бажань користувачів, адже 
багато з них стикаються з проблемою, що не все, що знайдено – потрібно, а те, 
що дійсно потрібно – не знайдено; по-друге, це невпевненість у достовірності 
отриманої інформації. Адже ні для кого не є таємницею, що у всесвітній мере-
жі навмисно перекручуються дані або свідомо подаються у спотвореній формі.

© О. Ю. Красікова, 2014
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Сьогодні практично кожна людина завдяки соціальним мережам може 
оприлюднити свої думки і представити світові результати своїх власних до-
сліджень. При цьому у величезній кількості інформаційних потоків користу-
вач вимушений здійснювати ретельну фільтрацію отриманого. Книги, що роз-
міщено в Інтернеті на неспеціалізованих сайтах, здебільшого оцифровані або 
відскановані, що призводить до деяких нюансів. Оцифровка книг – це справа 
надзвичайно відповідальна, тому не виключено, що на сторінках наукової пра-
ці можуть з’явитися багато помилок, виявити які може лише фахівець. Проте 
пересічний користувач, як правило, залишається в повній невідомості щодо 
достовірності представлених даних.

Без перебільшення можна стверджувати, що на сьогодні професійні послу-
ги щодо надання наукової інформації є можливим лише у фаховій бібліотеці. 
Працівники цих установ здебільшого мають унікальну обізнаність і профе-
сійну пам’ять про те, в яких джерелах міститься необхідна інформація, вони 
вільно орієнтуються у всіх нових надходженнях і можуть надати читачеві до-
цільних порад [1].

Не можна не наголосити ще на одній серйозній проблемі, якою є забезпе-
ченість безперебійної роботи Інтернету та його серверів. На жаль, ця функція 
залежить від різних чинників, таких як стихійне лихо, війни, хакерські атаки, 
що можуть цілком перекрити доступ до електронної інформації. Книга в цьому 
плані є набагато надійнішим першоджерелом інформації, «хранителем» знань 
людства, що неодноразово було підтверджено історичними дослідженнями.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок про те, що наукові бібліо-
теки все далі й далі набувають популярності як установи, які надійно задоволь-
няють різноманітні професійні потреби та запити користувачів щодо їхньої ви-
робничої і наукової діяльності [2, с. 64-65].

Автор не мав за мету недооцінювати зручність Інтернету, але слід наголо-
сити на тому, аби людство мало доступ і користувалося істинними знаннями, 
джерелом яких є друковані носії інформації, та розвивало високі людські якос-
ті й тим самим позитивно впливало на Інтернет.
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Аннотация
С помощью аналитико-сравнительного анализа рассмотрено взаимодействие 
двух важнейших информационных источников – фондов научной библиотеки 
и Интернета на современном этапе развития. Особое внимание уделено досто-
инствам и недостаткам данного взаимодействия. Отмечено, что книга является 
первоисточником информации, надежным хранителем знаний человечества.
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SCIENTIFIC LIBRARY AND INTERNET:  
INTERACTION OF  INFORMATIONAL SOURCES, VITAL 
QUESTIONS OF  MODERN LIFE

Summary
The author studies the current state of cooperation between the two most important 
sources of information – book depository and the Internet using the method of 
analytic and comparative analysis. Special attention is paid to the merits and 
demerits of this interaction. The demerits of Internet consist in plenty of information 
and uncertainty in authenticity. It is emphasized that the work of the Internet depends 
on various factors: natural disasters, wars, hackers that may completely block access 
to electronic information. It is concluded that scientific libraries further and further 
gaining popularity as institutions that reliably meet the diverse professional needs 
and demands of users in relation to their industrial and scientific activity. Noted that 
the book is the primary origin of information, reliable keeper of the knowledge of 
humanity.
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МЕХАНІЗМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 
У  ГЛОБАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ МЕРЕЖІ  
(НА ПРИКЛАДІ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ ЧДІЕУ)

У доповіді розкриваються основні шляхи розповсюдження наукових публікацій 
Чернігівського державного інституту економіки і управління (ЧДІЕУ). Завдяки 
такому сучасному бібліотечному інструментарію, як репозитарії, реферативні 
та повнотекстові національні та міжнародні БД, Наукова бібліотека стає 
повноцінним членом інформаційного наукового товариства та відкритого 
освітнього простору.

Ключові слова: репозитарій, реферативні бази даних

Наукова комунікація сьогодення ставить перед сучасною бібліотекою за-
вдання не тільки надавати інформацію щодо розміщення наукової інформації в 
мережі Інтернет, а і розповсюджувати таку інформацію.

Доступ до наукової інформації включає в себе обмін інформацією між до-
слідниками, науково-дослідними інститутами, вченими та громадськістю та 
розглядається як інформаційний взаємозв’язок інституту з науковим просто-
ром в Європі на основі можливостей Інтернету, інформаційних і телекомуні-
каційних технологій. Завдяки розповсюдженню наукових публікацій Черні-
гівського державного інституту економіки і управління (ЧДІЕУ) відбувається 
поширення наукових знань ЧДІЕУ, підвищення рейтингу цитування наукових 
публікацій науковців ЧДІЕУ, уникнення дублювання наукових знань (підви-
щення ефективності наукового процесу), підвищення прозорості наукового 
процесу та обмін науковими знаннями [2].

Інструментами для розповсюдження наукових публікацій у глобальній на-
уковій мережі є: 

•	 Інституційний репозитарій вищого навчального закладу;
•	 національна реферативна БД;
•	 міжнародні реферативні БД;
•	 національна база даних періодичних видань;
•	 міжнародні повнотекстові БД періодичних видань;
•	 національна наукометрична БД;
•	 міжнародні наукометричні БД.

© Н. В. Мороз, 2014
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Cучасний навчальний заклад вже не існує без відкритих освітніх ресур-учасний навчальний заклад вже не існує без відкритих освітніх ресур-
сів. Формування відкритого середовища ЧДІЕУ почалося від 1998 року, коли 
була створена та поступово розвинена повнотекстова база інституційної на-
вчальної літератури, що відображена в локальній мережі інституту. На сьогод-
нішній день повнотекстова база інституційної навчальної літератури налічує 
більш ніж 3500 підручників, посібників, монографій, матеріалів конференцій, 
методичних посібників та інше. Наступним кроком у формуванні відкритого 
освітнього ресурсу стало створення у 2008 та 2010 роках сайтів журналу «На-
уковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1. Економіка» та електронних наукових журна-
лів «Чернігівський науковий часопис» у двох серіях – «Серія 1. Економіка і 
управління» та «Серія 2. Техніка і природа» з on-line доступом до повнотек-on-line доступом до повнотек--line доступом до повнотек-line доступом до повнотек- доступом до повнотек-
стових статей журналів [1]. Таким чином, відкрився в мережі Інтернет науко-
вий потенціал співробітників інституту економічного та технічного напрямків. 
Представлення електронного аналогу журналу “Науковий вісник ЧДІЕУ” в 
українській загальнодержавній реферативній базі даних (“Наукова періодика 
України” на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) та 
в його друкованому аналогу (журналі “Джерело”), міжнародній базі-каталозі 
наукових журналів Ulrich's Periodicals Directory американського видавництва 
Bowker, науковій базі економічної спрямованості Business Source International 
платформиEBSCO(США) дозволило активно використовувати науковим уста-
новам пошук та аналіз потоку серіальних видань інституту. На базі електронних 
колекцій навчальної літератури та наукової періодики інституту сформувався 
інституційний простір репозитарію, який є частиною окремої структури – ре-
позитарію інституту.

Розглянемо механізм взаємодії та розподілення наукової інформації (рис. 1).
Бачимо, що від сучасної бібліотеки наукове суспільство вимагає: 
1. Аналізувати, систематизувати та організувати доступ до інформаційних 

ресурсів мережі Інтернет, а саме: робити аналітичну роботу на предмет вияв-
лення електронних версій періодичних видань в мережі Інтернет; системати-
зувати періодичні видання відкритого доступу за галузями знань та надавати 
інформацію на сайтах бібліотек.

2. Здійснювати підтримку, аналіз, редагування та представлення електро-
нного архіву (архіви наукових журналів, інституційного репозитарію вищого 
навчального закладу та ін.).
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монов. – Режим доступу: http://wokinfo.com/russian/. – Назва з екрана.
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МЕХАНИЗМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ СЕТИ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНЫХ 
ЖУРНАЛОВ ЧГИЭУ)

Аннотация
В докладе освещены основные пути распространения научных публикаций 
Черниговского государственного института экономики и управления (ЧГИ-
ЭУ). Благодаря такому современному библиотечному инструментарию, как 
репозитарии, реферативные и полнотекстовые национальные и международ-
ные БД, Научная библиотека становится полноценным членом современного 
информационного общества и открытого образовательного пространства.

Ключевые слова: репозитарий, реферативные базы данных, полнотекстовые 
базы данных
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A DISSEMINATION MECHANISM OF SCIENTIFIC 
PUBLICATIONS IN GLOBAL SCIENTIFIC NETWORKS (ON 
EXAMPLE OF SCIENTIFIC JOURNALS OF CHSIEM)

Summary
The purpose of the paper is an elucidation of the main dissemination mechanisms 
of scientific publications of the Chernihiv State Institute of Economics and 
Management (the ChSIEM). The subject of the article is a modern library toolkit: 
repositary, national and international abstract databases as well as full-text ones. A 
scientific library becomes a full member of modern informational society owing 
those databases. The findings of research is an analysis of electronic archives of the 
Scientific Library of the ChSIEM.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО:  
ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ, ХАРАКТЕРИСТИКА

У статті дається визначення поняттю «інформаційне суспільство» на основі 
аналізу вчень зарубіжних та вітчизняних науковців. Як наслідок, подається 
власне визначення, основні складові та характеристика інформаційного 
суспільства як якісно нового етапу розвитку людства, в якому будь-яка люди-
на за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій може отримувати, 
переробляти, розповсюджувати інформацію, а держава забезпечує високий 
рівень інформатизації всіх галузей. Вагоме значення в побудові інформаційного 
суспільства відіграють бібліотеки.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформація, бібліотека

У літературі термін «інформаційне суспільство» з’явився в 60-х рр. ХХ ст. 
Проте деякі дослідники [2] вважають, що цей термін виник в Японії, і припису-
ється професору Токійського технологічного інституту Ю. Хаяши. Приблизно 
в той же час у США поняття було вжите вченим-економістом Ф. Махлупом [8, 
9]. Згідно з іншою версією, зазначений термін ввели в науковий обіг одночасно 
американські і японські науковці Ф. Махлуп і Т. Умеасо, які досліджували ди-
наміку розвитку наукоємних виробництв [5] на початку 60-х рр. ХХ ст. 

 У свою чергу А. М. Новицький [10] вважає, що перехід від постіндустрі-
ального суспільства до інформаційного характеризується такими основними 
ознаками, як:

1. переосмислення розуміння категорії «інформація»;
2. значний розвиток телекомунікаційних і інформаційних систем в усіх 

сферах суспільного життя;
3. розповсюдження мережі Інтернет та забезпечення загального доступу до 

цієї мережі;
4. різноаспектне визначення наукових підходів щодо вирішення проблем 

теоретичного обґрунтування суспільних змін при здійсненні досліджень 
у різних галузях науки;

5. зміни, пов’язані із зайнятістю населення, формування, становлення і роз-
виток новітніх суспільних відносин, створення нових суспільних конфі-
гурацій, суспільних груп, суспільних відносин;

© Петрухно Ю. Є., 2014
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6. створення нових мережних субкультур, притаманних віртуальним від-
носинам;

7. можливість планування, аналізу, а також наукове прогнозування розви-
тку суспільних відносин, де основною цінністю є знання, інформація;

8. сукупність і різноаспектність пізнавальних процесів, що зумовлюють-
ся науковими дослідженнями в різних галузях науки; вивчення проблем 
природи пізнання нових можливостей, притаманних цьому суспільству, 
співвідношення інформації та знання із реальністю, дослідження загаль-
них передумов пізнання інформаційного суспільства, виявлення умов 
його достовірності та істинності;

9. безпосередня участь органів влади у запровадженні, розробці нових 
інформаційно-телекомунікаційних систем; 

10.  виникнення, формування та розвиток специфічних інститутів, прита-
манних даним суспільним відносинам, що характеризує нові особливі 
інформаційні процеси.

Зараз існує багато точок зору із приводу того, що ж таке інформаційне сус-
пільство. Так, соціальна філософія його трактує як «суспільство нового типу, 
що формується в результаті нової соціальної революції, породженої вибухо-
вим розвитком і конвергенцією інформаційних і комунікаційних технологій» 
[5, с. 22]. Інформаційне суспільство як новий етап в історії людства розглядали 
І. Арістова, В. О. Данильян, В. О. Ільганаєва, В. А. Ліпкан та ін. Так, на думку 
В. О. Ільганаєвої, інформаційне суспільство – це «нова історична фаза розвит-
ку цивілізації, життя та діяльність котрої перш за все пов’язані зі створенням, 
переробленням та використанням інформації» [19, с. 122], а В. О. Данильян 
розглядає це явище як «якісно новий етап соціотехнологічної еволюції су-
спільства, що формується в результаті довгострокового соціально-економічного 
розвитку, який передбачає збільшення ролі інформації і знань, а також форму-
вання та споживання інформаційних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства за допомогою розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 
що існують у глобальних масштабах» [5, с. 22]. Натомість І. Арістова трактує 
наступним чином: «суспільство нового типу, що формується внаслідок гло-
бальної соціальної революції та породжується вибуховим розвитком і конвер-
генцією інформаційних і комунікаційних технологій» [1, с. 56], а В. А. Ліпкан – 
як «суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної соціальної 
революції та породжує вибуховим розвитком і конвергенцією інформаційних 
і комунікаційних технологій» [8, с. 252]. Науковець у своїй монографії розгля-
дав поняття «інформаційне суспільство» як синонім суспільства знань, тобто 
«суспільство, в якому головною умовою добробуту кожної людини і кожної 
держави стає знання, здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації 
та вмінню працювати з нею» [8, с. 253].

 Інформаційне суспільство як суспільство, в якому кожна людина може 
нако пичувати, розповсюджувати та отримувати інформацію, розглядали 
В. М. Бе бик [2], В. С. Цимбалюк [12, с. 69; 20] та ін. Дуже цікаві визначення 
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цього терміна дають М. С.  Вершинін [3] («суспільство безперервної загальної 
освіти») та В. М. Бебик [2] («сучасне суспільство з високим рівнем розвитку 
інформаційної культури (створення, переробки та використання інформації)»). 
У свою чергу О. В. Пархоменко категорично не згоден ні з поняттям «інфор-
маційне суспільство», ні з поняттям «суспільство знань», оскільки вважає, що 
найбільш точним визначенням є «інформаційно-знаннєве суспільство» [14].

На наш погляд, інформаційне суспільство – це якісно новий етап розвитку 
людства, в якому будь-яка людина за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій може отримувати, переробляти, розповсюджувати інформацію, а 
держава забезпечує високий рівень інформатизації всіх галузей. 

Нині існує багато ознак інформаційного суспільства, але усі їх можна роз-
поділити на три основні групи. Перша – це вільний доступ будь-якої людини 
до будь-якої інформації, друга – це високий рівень розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, третя група – це наявність розвиненої інформа-
ційної інфраструктури суспільства. Тільки за таких умов суспільство можна 
вважати інформаційним. Проте деякі вчені мають іншу точку зору. Наприклад, 
В. М. Бебик вважає, що однією з важливіших характеристик інформаційного 
суспільства є наявність великої частки працездатного населення, що працює в 
інформаційному секторі економіки, а О. В. Соснін [18, с. 14] характеризує його 
як знищення біологічної і соціальної ритмічності. Інший науковець, А. І. Ра-
кітов [16, с. 33-34], розглядає його як радикальні зміни соціальних структур, 
наслідком яких стає розширення сфери інформаційної діяльності і послуг. На 
думку І. В. Арістової, ознакою інформаційного суспільства є відсутність часо-
вих, просторових та політичних меж та відкриття кожному суспільству нових 
можливостей для самоідентифікації [1, с. 56]. 

Доречно зауважити, що головними складовими інформаційного суспіль-
ства визначають людину, інформацію, інформаційні ресурси та інформаційно-
комунікаційні технології. Так, О. П. Дзьобань у своїй монографії «Інформа-
ційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності» наголошує, що 
«основу соціальної динаміки в інформаційному суспільстві складуть не тради-
ційні матеріальні, а інформаційні, інтелектуальні ресурси – знання, наука, ор-
ганізаційні чинники, інтелектуальні здібності людей, їх ініціатива, творчість» 
[7, с. 29], а І. Марущак [9, с. 53] визначає зовсім інші складові – інформаційна 
економіка, індустрія інформаційних послуг, сучасні інтелектуальні інформа-
ційні технології та технології зв’язку, значний потенціал в науці, матеріально-
технічне забезпечення різноманітних послуг.

У зв’язку з цим у більшості країн світу, у тому числі і в Україні, були прий-
няті документи, які регламентують розвиток інформаційного суспільства. Так, 
у 2003 р. в Женеві і в 2005 р. в Тунісі проведено Всесвітній саміт з питань ін-
формаційного суспільства – дві конференції з питань інформації, комунікацій 
та інформаційного суспільства в широкому сенсі. Спонсорувала заходи ООН. 
Одна з головних цілей саміту – поширення доступу до Інтернету в країнах, 
що розвиваються, подолання так званої глобальної цифрової нерівності, яка 
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існує між багатими і бідними країнами. У результаті були прийняті такі до-
кументи, як Женевська декларація принципів, Женевський план дій, Туніське 
зобов’язання та Туніська програма інформаційного суспільства. У цих доку-
ментах мова йде про:

1. ключові стратегії розвитку інформаційного суспільства та принципи 
його побудови; 

2. роль держави та ЗМІ в побудові інформаційного суспільства;
3. етичні принципи. 
Також в Женевській конвенції (пункт 32) зазначено, що активна роль в фор-

муванні інформаційного суспільства належить саме бібліотекам. Це пов’язано 
з тим, що в сучасних бібліотеках створюються власні інформаційні та елек-
троні ресурси, впроваджуються нові інформаційно-комунікаційні технології, 
забезпечується інтелектуальна свобода читача, з метою популяризації книжок 
існує співпраця з професійними, громадянськими організаціями та ЗМІ та ін.

22 липня 2000 року в Японії був прийнятий ще один важливий документ – 
Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства [10], в якій роз-
глядається розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як один 
із важливих компонентів інформаційного суспільства. Однак в жодному з цих 
документів немає визначення поняття «інформаційне суспільство». 13 квітня 
2005  р. в Страсбурзі державами-членами Ради Європи прийнята Декларація 
про права людини в інформаційному суспільстві, де йдеться про вплив ІКТ 
на розвиток громадянського суспільства та відповідно з цим перераховуються 
такі права людини, як:

1. право на самовираження, інформацію та комунікації;
2. право на повагу до особистого життя та до таємниці листування;
3. право на освіту та важливість забезпечення доступу до нових інформа-

ційних технологій та їх загального використання;
4. заборона на рабство, примусову працю та торгівлю людьми;
5. право на справедливе судове рішення та заборона на позасудове пере-

слідування;
6. захист власності;
7. право на вільні вибори;
8. свобода зборів [6].
В Україні 4 лютого 1998  р. Верховною Радою України була прийнята Націо-

нальна програма інформатизації (з доп. від 2 грудня 2012 р.). Крім того, 1 груд-
ня 2006  р. прийняті «Рекомендації щодо розвитку інформаційного суспільства 
в Україні» [21], а 9 січня 2007 р. – «Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [19]. До речі, саме в «Основних за-
садах розвитку…» йдеться про те, що однією з умов розвитку інформаційної 
інфраструктури в Україні є «створення в електронній формі архівних, бібліо-
течних, музейних фондів та інших фондів закладів культури, формування від-
повідних інформаційно-бібліотечних та інформаційно-пошукових систем з іс-
торії, культури, народної творчості, сучасного мистецтва України тощо». 
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 Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Термін «інформаційне суспільство» вперше з’явився в 60-х рр. ХХ ст.
2. Інформаційне суспільство – це якісно новий етап розвитку людства, в 

якому будь-яка людина за допомогою інформаційно-комунікаційних тех-
нологій може отримувати, переробляти, розповсюджувати інформацію, а 
держава забезпечує високий рівень інформатизації всіх галузей.

3. Основні складові інформаційного суспільства – це людина, інформація, 
інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології.

4. Основні ознаки інформаційного суспільства – це вільний доступ будь-якої 
людини до будь-якої інформації, високий рівень розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та наявність розвиненої інформаційної інф-
раструктури суспільства.

5. Вперше план стратегічного розвитку інформаційного суспільства на 
міжнародному рівні був закладений на Всесвітньому саміті з питань ін-
формаційного суспільства (Женева, 2003 р.), а в Україні – в 2006 р.

6. Активну роль в побудові інформаційного суспільства відіграють бібліо-
теки.
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Аннотация
В статье дается определение понятию «информационное общество» на 
основе анализа терминологии зарубежных и отечественных ученых. Как 
следствие, выводится собственное определение, основные составляющие и 
характеристика информационного общества как качественно нового этапа раз-
вития человечества, в котором любой человек при помощи информационно-
коммуникационных технологий может получать, перерабатывать, рас-
пространять информацию, а государство обеспечивает высокий уровень 
информатизации всех отраслей. Большое значение в построении информаци-
онного общества имеют библиотеки, которые являются создателями новых 
электронных информационных продуктов.
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THE INFORMATION SOCIETY:  
CONCEPTION, PRINCIPAL COMPONENTS, CHARACTERISTICS

Summary
The article deals with a concept definition for “the information society” based on 
the analysis of theories by foreign and domestic scientists. The author suggests his 
own definition, principal components and characteristics of informational society as 
a �ualitatively new stage of human progress, when every person may get, work with 
and disperse information and a state guarantees a high level of informatization of the 
whole area of life. Libraries play an active part in the building of the information soci-
ety as far as they create their own informational and digital resources, introduce new 
informational and communicative technologies, ensure reader intellectual freedom.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНО-
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА

У доповіді викладено основні напрями розвитку бібліотек ВНЗ України, які 
розглядаються як інформаційна підтримка навчального й наукового про-
цесу; висвітлюється роль бібліотек та значення інноваційних бібліотечно-
інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студентів.

Ключові слова: інформаційна культура, інновації

Пріоритетним напрямком української освіти сьогодні є інтеграція в Євро-
пейський простір. Відомо, що у 2005 тодішній міністр освіти Станіслав Ніко-
лаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України. Цей крок 
висунув нові вимоги до якості підготовки конкурентоспроможних фахівців, що 
відповідає міжнародним стандартам.

Основні напрямки державної політики в галузі освіти визначено в Націо-
нальній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. Серед них виділяють: осо-
бистісну орієнтацію освіти, інтеграцію освіти і науки, впровадження освітніх 
інноваційних технологій, виховання особистості. Доля країни, місце країни в 
світі залежатимуть від освіти і науки. 

Державна політика в освітній сфері, необхідність адаптації до впливу мін-
ливого світу формують нову парадигму діяльності бібліотек ВНЗ, вимагають 
постійного коригування стратегії, цілей і завдань. Модернізація бібліотек ВНЗ, 
відповідно до напрямів модернізації системи вищої освіти, стає закономірною. 
У зв’язку з цим вивчення діяльності бібліотек ВНЗ у контексті модернізації 
вищої школи є актуальною і важливою проблемою, що потребує спеціального 
наукового дослідження.

Феномен бібліотеки ВНЗ, її організаційна структура, роль в інформаційно-
му суспільстві, реформуванні системи вищої освіти вже стали предметом на-
укової уваги багатьох дослідників.

Значна кількість робіт (Є. Д. Абулкаїрової, І. П. Бургер, М. Г. Вохришевої) 
присвячена інноваційній діяльності бібліотек ВНЗ, зокрема їх інформатизації. 
У цьому напрямі виділяються дослідження, у яких розкриваються досвід упро-
вадження й використання в бібліотеці ВНЗ новітніх інформаційних технологій 
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(НІТ), насамперед Інтернету, створення електронних каталогів, баз даних, а 
також умови їх трансформації в гібридну, віртуальну та електронну бібліотеки.

Вузівська бібліотека – це підрозділ інформаційної сфери вузу, головним за-
вданням якого є формування інформаційної культури особистості, що набу-
ває виняткового значення і стає одним із пріоритетних напрямів вищої школи. 
Процес формування інформаційної культури користувачів потребує диферен-
ційованого підходу, підбору методик і програм навчання з урахуванням про-
фесійної спеціалізації користувачів, рівня їхніх інформаційних потреб та ін-
формаційної підготовки, наявних навичок володіння комп’ютерною технікою. 
Говорячи про роль бібліотеки та бібліографії у формуванні інформаційної гра-
мотності особистості, необхідно зазначити, що багато залежить від рівня роз-
витку самої бібліотеки та якості її технологічних процесів.

Модернізація освіти в Україні зумовлює необхідність трансформації бібліо-
тек в сучасні, багатофункціональні інформаційно-комунікативні центри. Вони 
стають важливою ланкою академічного і наукового процесів, творчою лабора-
торією, від ресурсів і послуг яких багато в чому залежить якість, зміст та за-
безпечення навчального процесу та наукової діяльності ВНЗ. Для злагодженої 
наукової діяльності потрібно формувати у студентів інформаційну культуру, 
зокрема розвивати інформаційну грамотність.
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Аннотация
В докладе изложены основные направления развития библиотек вузов Украи-
ны, которые являются информационной поддержкой ученому и научному про-
цессу; освещается роль библиотек и значение инновационных библиотечно-
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ У ВИДАВНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасна епоха вимагає інноваційного підходу до будь-якого виду діяльності. 
Так, трансформацій зазнає і традиційна діяльність вузівської бібліотеки. 
У доповіді на прикладі наукового журналу «Вісник Одеського національного 
університету. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» 
систематизується увесь редакційно-видавничий процес, який здійснюється 
Науковою бібліотекою ОНУ. Підсумком редакційної роботи стає видавничий 
продукт, просуванням до наукометричних баз даних якого також займається 
Наукова бібліотека.

Ключові слова: періодичне видання, вузівська бібліотека, редакційно-видав-
нича діяльність, наукометричні бази даних, веб-сайт 

Сучасна реальність не лише сприяє перегляду, зміні і реструктуризації по-
слуг, що надаються бібліотекою, але й через них стимулює нові напрями ді-
яльності, які в традиційній бібліотеці або зовсім не існували, або не вважалися 
основними. Такою, зокрема, є видавнича діяльність бібліотеки, коли вона бере 
безпосередню участь у формуванні нового контенту, створює свій власний 
продукт і новий вид власності – інтелектуальну власність.

Так, в 2007 році створена серія «Вісника Одеського національного уні-
верситету» – «Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство» 
(Сві доцтво по державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
№ 14854-3825  Р). 

Програмні цілі: висвітлення теоретичних і практичних питань бібліотеко-
знавства, бібліографознавства, книгознавства; дослідження з історії розвитку 
бібліотечної справи, принципів формування бібліотечної системи, структури і 
властивостей бібліографічної інформації; вивчення творів друку і процесів їх 
створення; дослідження комп’ютерних технологій в галузі бібліотечної спра-
ви, нових можливостей фіксації, збереження і використання інформації.

Ініціатива про заснування журналу належить Науковій бібліотеці Одесько-
го національного університету імені І. І. Мечникова. Фахівці бібліотеки ство-
рювали концепцію, розробляли модель майбутнього видання, забезпечували 
підготовку багатьох його елементів, працювали над створенням редакційної 

© В. П. Пружина, 2014
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колегії, вивчали нормативні та методичні документи, координували усі органі-
заційні, технічні питання, вивчаючи досвід фахівців у цій галузі.

Наукова бібліотека ОНУ замикає на собі повний цикл циркуляції цього пе-
ріодичного видання. У цій моделі співробітники бібліотеки виконують функції 
не тільки авторів, а й редакторів, коректорів та дизайнерів.

До структури інформаційно-бібліографічного відділу входить науково-
редакційний сектор, який під керівництвом заступника директора з наукової 
роботи веде організаційну роботу, пов’язану з підготовкою «Вісника» до ви-
дання.

Перший етап – це збір матеріалу і складання видавничої угоди. Існує пер-
винний колектив авторів, які регулярно публікуються в журналі – це викладачі, 
аспіранти ОНУ, а також головні фахівці Наукової бібліотеки. 

Далі відбувається внутрішнє і зовнішнє рецензування. До рецензування за-
лучаються викладачі, що мають вчений ступінь або вчене звання, та наукові 
співробітники, що є фахівцями в досліджуваній області.

Після нього починається редакційно-видавнича обробка матеріалу: оформ-
лення титульних листів, розміщення статей згідно з розділами журналу, підго-
товка ілюстрацій, редагування тексту, списків літератури, переклад і редакція 
авторського резюме та списків літератури англійською мовою, проставляння 
УДК.

Далі згідно з розробленим дизайном і загальною концепцією кінцевого ви-
давничого продукту відбувається форматування авторських статей та перевір-
ка розташування елементів статті згідно з ДСТУ. 

Перед передачею матеріалу у видавничий центр університету клопотання 
про друкування проводиться через Вчену раду університету. 

Після верстання матеріал знову повертається до бібліотеки на вичитуван-
ня. З метою мінімізації помилок відбувається декілька вичитувань та звірянь 
редакторських виправлень. На початковому етапі вичитування перевіряється й 
оцінюється загальний рівень технічної грамотності набору тексту. Завершує ви-
читування виявлення неякісної коректури й редакційних помилок. Цим займа-
ється не лише науково-редакційний сектор, а й головні фахівці інформаційно-
бібліографічного відділу та відділу рідкісних книг і рукописів. 

Після отримання кінцевого продукту з видавництва до роботи приступає 
Відділ інформаційних технологій, який розміщує електронну версію випуску 
на офіційному сайті журналу, в Інституційний репозитарий ОНУ, відправляє 
в Національну бібліотеку імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі 
“Наукова періодика України” і в Інститут проблем реєстрації інформації НАН 
України для включення в український реферативний журнал “Джерело”.

Просуванням Вісника в наукометричні бази займається інформаційно-
аналітичний сектор бібліографічного відділу. На сьогодні журнал включений 
в РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) і Index Copernicus (міжнарод-
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ну онлайн-базу наукових публікацій, створену в 1999  р. в Польщі). В останній 
базі журнал має індекс продуктивності 4.77.

Що стосується підготовки «Вісника» до представлення в зарубіжних науко-
метричних базах даних, то виконано досить широкий спектр вимог, пов’язаних 
з наявністю в кожній з систем власних критеріїв оцінки якості. Базовими кри-
теріями для включення до таких баз є:

–  Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN (International 
Standard Serials Number); 

–  чітка періодичність і регулярність виходу; 
–  сайт українською та англійською мовами; 
–  апарат рецензування статей;
–  міжнародний склад редакційної колегії;
–  якісне оформлення статті (структури наукової статті, наявність ілюстра-

тивного матеріалу, що демонструє результати дослідження, та ін.);
–  представлення в якості невід’ємної частини статті необхідної інформації 

англійською мовою (автори, заголовок, дані про приналежність авторів 
(найменування організацій, відомств, адреса(а) авторів), анотація, клю-
чові слова пристатейні списки літератури в романському алфавіті);

–  пристатейні списки літератури, оформлені згідно з вимогами провідних 
світових видавців наукової періодики.

Веб-сайт – візитна картка журналу “Вісник Одеського національного уні-
верситету. Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство”. 
Він представлений на платформі Open Journal Systems(OJS), що дозволить ре-
алізувати комплексну систему наукометричного моніторингу. На сайті надана 
повна інформація про журнал. Переконливо викладена політика журналу – на-
бір основних правил, якими керується редакція видання. Надана інформація 
для авторів, вказано повний склад редакційної колегії (з вказівкою країни кож-
ного члена). Представлено повний текст Положення про рецензування. В роз-
ділі «Рукописи» подані загальні вимоги до статей та приклади оформлення 
списків літератури. Для підвищення рівня та якості журналу задекларовано 
розділ «Етика до публікацій». Завантажено «Архів», де представлено усі ви-
пуски журналу, з моменту його виходу. Веб-сайт має україномовну та англо-
мовну версії. Пошук може здійснюватися за авторами, назвами та текстами 
самих статей тощо.

 Отже, на прикладі «Вісника Одеського національного університету. 
Сер. Бібліотеко знавство. Бібліографознавство. Книгознавство» показано, що 
організована таким чином видавнича діяльність може стати продуктивною 
інформаційно-інтелектуальною технологією вузівської бібліотеки.

Надійшла 20.05.2014 р.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: НОВЫЕ 
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Аннотация
Современная эпоха нуждается в инновационном подходе ко всем видам дея-
тельности. Так, трансформации претерпевает и традиционная деятельность ву-
зовской библиотеки. В докладе на примере научного журнала «Вісник Одесько-
го національного університету. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, 
книгознавство» систематизировался весь редакционно-издательский процесс, 
который осуществляется Научной библиотекой ОНУ. Итогом редакционной 
работы становится издательский продукт, дальнейшим продвижением в науко-
метрические и национальные базы которого также занимается Научная биб-
лиотека.
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TRANSFORMATION OF A HIGHER SCHOOL LIBRARY:  
NEW OPPORTUNITIES OF PUBLISHING ACTIVITIES 

Summary
The modern age needs an innovational approach to all kinds of activity. Tradition-
al work of a higher school library is undergone changes too. The whole editorial 
and publishing activity providing by staff of the Scientific Library of the Odesa 
I. I. Mechnikov National University is systematized in the paper on the example 
of scientific magazine “Odesa National University Herald” series “Library studies, 
bibliography studies, bibliology”. The result of publishing activities is a publish-
ing product, which is also promoted to scientometric and national databases by the 
Scientific Library.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В ИСТОРИКО-НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В статье анализируется применение библиометрических методов в историко-
научных исследованиях на примере участия ученых и специалистов Украи-
ны, России, Беларуси и других стран в организации и работе Международной 
Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 
в 1991-2013 гг. 

Ключевые слова: КрыМиКо, СВЧ-техника и телекоммуникационные техно-
логии, Украина, Россия, Беларусь, история радиотехнологий, библиометриче-
ские методы, статистический анализ.

 
Первые опыты количественных исследований документальных инфор-

мационных потоков относятся к началу ХІХ века (исследования в этом направ-
лении с использованием математических методов прослеживаются по крайней 
мере с 1830 г.), но окончательно данное научное направление сформировалось 
в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия. С этого периода исследова-
тели оперируют такими терминами, как «библиометрия», «наукометрия», реже 
«инфометрия». В рамках библиометрических исследований разрабатываются 
новые методики анализа документных потоков и новые направления их ис-
пользования. Теоретические подходы к определению термина «библиометрия» 
описаны в зарубежной литературе: Д. Хокинг понимал под библиометрией 
количественный анализ библиографических характеристик определенной час-
ти литературы [1]; Д. Шмидмайер определял как применение математических 
методов к библиографической, информационной и библиотечной деятельнос-
ти [2]; Ю. Гарфилд определял библиометрию как метод количественных ис-
следований документов, существующих в виде материальных объектов или 
библиографических единиц [3] и т. д. Отечественные ученые определяют 
библиометрию следующим образом: О. И. Воверене считает, что «библиоме-
трия – комплекс количественных методов изучения массивов научных докумен-
тов» [4, с. 4]; А. В. Нестеров под библиометрией понимает «количественные 
методы, средства и навыки, используемые специалистами для обработки, 
анализа и синтеза данных, информации и знаний, представленных в докумен-
тальной библиотечной форме и распространяющихся через общедоступную 
среду библиотечно-информационной коммуникации» [5, с.11]; О. М. Зусьман 
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считает библиометрию одним из направлений библиографических исследова-
ний, цель которого состоит в изучении и прогнозировании развития науки [6]. 
Но наиболее часто в своих работах исследователи придерживаются термина, 
предложенного в 1969 г. английским ученым А. Притчардом: библиометрия – 
научное направление, изучающее статистическими методами библиографи-
ческие характеристики документов [7].

 Библиометрия и наукометрия позволяют сегодня судить о значимости и 
распространении результатов научных исследований; продуктивности работы 
ученых; междисциплинарных связях; значимости и распространении научных 
направлений; комплектовании фондов библиотек; прогнозировании развития 
науки; оценке качества научных публикаций; самоцитировании; степени миро-
вой известности ученых; количественном анализе истории науки и т. д. 

В этом перечислении только один последний пункт из вышеизложенного 
имеет прямое отношение к истории науки. О возможностях применения 
библио метрических методов в исследовании истории науки писали еще в 
80-е  гг. ХХ в. Г. Б. Быков, Л. Б. Павлова [8], С. Д. Хайтун [9]. Однако, как 
подчеркивали авторы, большинство полученных наукометрических и библио-
метрических результатов представляют несомненный интерес для историков 
науки. При общем преобладании качественных методов прослеживаются тен-
денции ко все более разнообразному использованию количественных методов. 
Но один лишь количественный анализ ничего не дает без уяснения качествен-
ной определенности исследуемых явлений, т. е. количественный анализ неот-
делим от качественного [9]. 

Из множества изученных и опробованных наукометрических и библиоме-
трических методов для решения информационных задач наиболее известны 
следующие методы: статистический, подсчета количества публикаций 
(количественный метод), цитат-индекс (индекс цитирования).

Статистический метод использует такие измерители, как количество 
ученых, журналов, публикаций и др. В его составе выделяются временные 
динамические зависимости и стационарные распределения. Временная дина-
мика количества журналов, например, предполагает использование двух ин-
дикаторов: количество журналов и заданные промежутки времени. Причем из 
двух задействованных распределением индикаторов лишь один (количество 
журналов) является в полном смысле индикатором (измерителем). Временная 
динамика количества соавторов в библиометрическом анализе использует в 
качестве основного индикатора: статьи в целом, написанные одним или не-
сколькими авторами; долю работ в статьях с 1, 2, 3, 4 и более авторами; среднее 
количество авторов статей и т. д. Значение факта соавторства для информаци-
онного поиска состоит в том, что продуктивность и соавторство коррелируют 
между собой. Это позволяет выделить ядро наиболее активных исследовате-
лей, количество которых, как правило, невелико, и большое число авторов, со-
трудничающих в небольшом количестве статей. 
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Статистический метод исследования не позволяет непосредственно выявить 
влияние всей совокупности факторов на точность обработки, следовательно, 
выявить причины возникновения погрешностей и пути повышения точности. 
Статистический метод оценивает одновременно влияние всех факторов, дей-
ствующих при данной обработке. По результатам исследования, полученным 
после обработки анализируемых данных, делаются выводы о его точнос-
ти. К  преимуществу статистического метода следует отнести возможность 
опреде ления точности обработки данных.

Распределение среднего объема статей по авторам, отдельным направле-
ниям и узким вопросам науки, авторам и организациям, регионам и языкам 
целесообразно проводить в табличном варианте из-за многофакторности 
учитываемых при этом индикаторов. Таким образом, в методе подсчета публи-
каций (количественный метод) измерителем служит количество научных про-
дуктов (книги, статьи, отчеты и др.), объединяемых общим термином – «пу-
бликация». 

Хотя наукометрический индикатор «количество научных публикаций» раз-
работан лучше других, в конкретных случаях его применения необходимо уста-
навливать формализованную процедуру «взвешивания» публикаций разных 
типов и отдельных публикаций. Такой измеритель открывает ряд интересных 
практических возможностей в библиометрии, так как в общем случае кривые 
роста количества публикаций имеют разнообразный вид. Они позволяют су-
дить об актуальности и перспективности данного научного исследования.

Распределение ученых по количеству публикаций позволяет не только 
выявить продуктивность, но и определить ранг ученого и его значимость в на-
уке. Распределение публикаций по научным направлениям для разных стран 
дает возможность получить представления об относительной степени разви-
тости отдельных отраслей науки в странах, что может быть использовано при 
выработке решения об изучении публикаций той или иной страны в рамках 
своей исследовательской работы. 

Метод цитат-индекса (индекса цитирования) базируется на обязательнос-
ти ссылок в научных публикациях; в его основе лежит наукометрический ин-
дикатор – количество ссылок. Этот метод используется для измерения пара-
метров науки и продукта труда ученого – научной публикации. Перспективы 
развития этого метода в большей мере связаны с развитием наукометрических 
баз данных, которые, в свою очередь, коррелируют с изучением временной 
динамики науки. Статистика цитирования позволяет выявлять закономернос-
ти развития науки, вероятные темпы ее развития и «прорывы». По мнению 
современных исследователей-практиков «индекс цитирования является одним 
из самых распространённых наукометрических показателей и применяется для 
формальной оценки в научных кругах и кругах государственных служащих 
многих стран» [10, с. 5].

Ученые и специалисты, занимающиеся вопросами библиометрии, счи-
тают, что библиометрия не является самостоятельной дисциплиной, а пред-
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ставляет комплекс математических и статистических методов. Исследова-
нием истории науки, наряду с библиометрией, занимаются наукометрия и 
инфометрия. В основе этих методов, также как и в библиометрии, лежит 
количественный анализ. Наукометрия исследует количественные закономер-
ности, используемые для совершенствования научной деятельности. Инфо-
метрия исследует комплексные закономерности научной информации и на-
учной коммуникации для совершенствования информационной деятельности, 
количественные закономерности документальных информационных потоков, 
лингвистические средства, средства общественной коммуникации, параметры 
тематических связей между составляющими документального потока. 
 Используя статистический метод, метод подсчета публикаций (количественный 
метод) и метод цитат-индекса, автором проведено исследование истории разви-
тия направлений и работы организационного и программного комитетов Меж-
дународной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные 
технологии» (КрыМиКо) за 1991-2013 гг.

На начальном этапе исследования были разработаны таблицы, которые за-
полнялись данными при просмотре печатных материалов конференции de viso. 
По заполненным таблицам проводился анализ вклада в КрыМиКо каждой 
страны – участницы конференции (Украина, Россия, Беларусь, др. страны). 
Анализ проводился по хронологическим периодам (1991-2000 гг.; 2001-
2010  гг.; 2011 -…гг.).

 История развития направлений конференции отслеживалась по 
опубликованным материалам конференции и докладам, посвященным этому 
вопросу [11, 12]. Международная Крымская микроволновая конференция 
(КрыМиКо) проводится в Севастополе с 1991 года. За 23 года конференция 
превратилась в широко известный форум, на котором только в последние 
четыре года был заслушан 2071 доклад (в 2010 г. – 535 докладов, в 2011 г. – 
477  докладов, в 2012 г. – 466 докладов, в 2013 г. – 593 доклада) по теоретичес-
ким, экспериментальным, производственно-технологическим, прикладным и 
историческим аспектам СВЧ-техники и телекоммуникационных технологий. 
Авторами этих докладов являются более 1300 ученых и специалистов, пред-
ставляющих 208 университетов и предприятий 17 стран: Беларуси, Бельгии, 
Боснии и Герцеговины, Германии, Израиля, Ирана, Казахстана, Канады, Китая, 
Кореи, Литвы, Молдовы, Польши, России, США, Украины и ЮАР. Ежегодно 
к началу конференции издается сборник материалов. Всего за 23 года в мате-
риалах конференции опубликованы 6818 докладов, авторами которых являют-
ся ученые и специалисты 848 университетов и предприятий 43-х стран (8-ми 
стран СНГ и 38-ти зарубежных стран). Материалы конференции индексиру-
ются и реферируются такими авторитетными базами данных, как Inspec IET 
(IEE), Thomson ISI, Scopus и другими наукометрическими БД, представлены 
в реферативных журналах ВИНИТИ. В настоящее время научная библиоте-
ка СевНТУ подготовила к изданию библиографический указатель материалов 
конференции, опубликованных в сборниках 1991-2010 гг. 
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 Основой конференции стали семинары по узким направлениям (радиоиз-
мерения на СВЧ, автоматизация проектирования СВЧ-устройств, объемные 
интегральные схемы СВЧ, спутниковый прием и др.), которые проводились в 
восьмидесятые годы прошлого века на базе Севастопольского филиала РДЭНТП. 
Однако, складывающаяся в конце восьмидесятых «экономическая ситуация» 
в вузах и на предприятиях оборонного комплекса показала неэффективность 
такого рода разобщенности, поэтому вполне естественным было принятие в 
1990 г. (на семинаре по спутниковому приему) решения о проведении, начиная 
с 1991 г., конференции, которая бы интегрировала в себе основные направле-
ния СВЧ-техники и их приложения (по аналогии с Европейской микроволно-
вой конференцией). Первая конференция была проведена на базе Севастополь-
ского филиала Республиканского дома экономической и научно-технической 
пропаганды, вторая – там же (название было изменено на Севастопольский 
филиал Республиканского дома экономических и научно-технических знаний), 
третья – там же (название было изменено на Севастопольский дом знаний), 
четвертая и пятая – в Деловом и культурном центре Севастополя, шестая – в 
Доме офицеров флота и Севастопольском государственном техническом уни-
верситете (СевГТУ), седьмая, восьмая, девятая и десятая – в СевГТУ, один-
надцатая – в СевГТУ и Черноморском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова, 
двенадцатая – в Черноморском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова, Севас-
топольском городском совете и Морском гидрофизическом институте (МГИ) 
НАН Украины, тринадцатая – в Черноморском филиале МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Севастопольском национальном техническом университете (СевНТУ) 
и МГИ НАН Украины. Четырнадцатая и все последующие конференции были 
проведены на базе СевНТУ. Главная инициатива проведения конференции в 
СевНТУ принадлежит первому проректору, канд. техн. наук А. Г. Лукьянчуку 
и заведующему кафедрой радиотехники и телекоммуникаций, д-ру техн. наук, 
проф. Ю. Б. Гимпилевичу. 

 Так, если говорить коротко, было положено начало конференции по СВЧ-
технике, и за всю ее историю она видоизменялась 2 раза. В 1991-1995 гг. кон-
ференция носила название «СВЧ-техника и спутниковый прием» и «СВЧ-
техника и спутниковые телекоммуникационные технологии» – в те времена 
деятельность многих коллективов была связана с разработкой оборудования 
этого направления (представлялось, что спутниковые технологии станут осно-
вой для решения большинства телекоммуникационных задач). С 1996 г. по 
настоящее время конференция имеет устоявшееся название «СВЧ-техника и 
телекоммуникационные технологии». Кроме этого, конференция имела и вто-
рое имя – Крымская Микроволновая Конференция, – от которого произошло ее 
сокращенное название КрыМиКо. Следует отметить, что это название и акро-
ним сохраняются до настоящего времени.

 Направления конференции формировались постепенно. В течение перво-
го десятилетия на конференции было сформировано 8 направлений, которые 
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отражали научные и профессиональные интересы Организационного и Про-
граммного комитетов. 

 За второе десятилетие перечень направлений конференции был расширен с 
8-ми до 17-ти. Вопрос о включении каждого нового направления принимался 
на заседаниях Организационного и Программного комитетов конференции при 
наличии соответствующих оснований.

Направления конференции, сформированные за 23 года  ее проведения:
1. Твердотельные приборы и устройства СВЧ (с 1999 г.; в 1991 г. – Секц. 2: 

Современная элементная база для систем приема СТВ; в 1992 г. – С3, Б4: 
Твердотельные усилители. Генераторы и источники сигнала; в 1993 г. – В7, С7: 
Активные схемы и приборы СВЧ и КВЧ. Твердотельные генераторы; в 1994  г. – 
Управляемые и цифровые устройства. Оптиковолновое взаимодействие. 
Генераторы и смесители. СВЧ-транзисторы и усилители; в 1995 г. – А1, С1, А2, 
А3: СВЧ-диоды и транзисторы. Устройства КВЧ-диапазона. Твердотельные 
устройства. СВЧ-усилители; в 1996 г. – СВЧ-усилители, транзисторы и 
интегральные схемы. Твердотельные и электровакуумные приборы и устр-ва; в 
1997 г. – В1, В3: Твердотельные приборы и устройства. Оптико-микроволновое 
взаимодействие; в 1998 г. – А1: Твердотельные приборы и устройства);

1a. Моделирование и автоматизированное проектирование 
твердотельных приборов и устройств – с 2005 г. (в 1992 г. – С1, С2: Авто-
матизированное проектирование и производство СВЧ-устройств. Автоматизи-
рованное проектирование и моделирование СВЧ-устройств; в 1993 г. – В8, В9, 
С12, С.833: Автоматизированное проектирование. Системное моделирование. 
Моделирование СВЧ-устройств; в 1994 г. – Автоматизированное производство, 
проектирование и моделирование. Системное проектирование и моделирова-
ние; в 1995 г. – С2, С3: Автоматизированное производство, проектирование и 
моделирование. Системное проектирование и моделирование; в 1996 г. – Сис-
темное проектирование; в 1997 г. – А5, А6: Автоматизированное проектирова-
ние и моделирование. Системное проектирование и моделирование);

2. Электровакуумные и микровакуумные приборы СВЧ – с 1999 г. 
(в 1992 г. – В5,В6: Электровакуумные приборы КВЧ-диапазона. Анализ и 
конструирование электровакуумных приборов КВЧ-диапазона; в 1993 г. – 
С1, С2: Электровакуумные приборы СВЧ. Моделирование и проектирование 
электровакуумных приборов СВЧ; в 1994 г. – Электровакуумные приборы 
СВЧ; в 1995 г. – С7, С8: Электровакуумные приборы СВЧ. Проектирование 
электровакуумных приборов СВЧ; в 1997 г. – В5: Электровакуумные приборы 
СВЧ);

3. Системы СВЧ связи, вещания и навигации – с 1999 г. (в 1991 г. – 
Секц. 1: Системы спутникового приема; в 1992 г. – А1, А4: Малогабаритные 
радиолокаторы. Системы спутникового приема и вещания; в 1993 г. – А4, 
А5, А6: Спутниковый прием: компоненты и эффективность. Наземные 
и спутниковые системы связи. Сети святи; в 1994 г. – Телекоммуникаци-
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онное оборудование; в 1995 г. – А7: Телекоммуникационные системы; в  
1996 г. – Спутниковые и наземные системы связи и вещания. Устройства и 
системы аналоговой и цифровой обработки СВЧ-сигналов. Микроволновые 
интегрирированные телерадиоинформационные системы; в 1997 г. – А3: 
Телекоммуникационные системы и сети; в 1998 г. – А2, В2,: Системы СВЧ-
связи, вещания и спутниковой навигации. Системное и функциональное проек-
тирование/Телекоммуникационные сети);

3а. Информационные технологии в телекоммуникациях – с 2010 г.;
4. Антенны и антенные элементы – с 1998 г. (в 1992 г. – А7, А8: 

Антенны и облучатели. Автоматизированное проектирование и модели-
рование антенн; в 1993 г. – А1, А2, С11, В12: Анализ антенн и антенные 
элементы. Антенны. Теория линий передачи и антенн. Антенные решетки; в 
1994 г. – Теория электромагнитного поля. Антенны и антенные решетки. Ана-
лиз антенн, антенных элементов и решеток; в 1995 г. – В1, В5, В6: Теория 
электромагнитного поля. Анализ антенн. Анализ антенных элементов и реше-
ток; в 1996 г. – Антенны и антенные элементы; в 1997 г. – С1, С2: Антенны и 
антенные элементы. Теория электромагнитного поля);

5. Пассивные компоненты – с 1999 г. (в 1991 г. – Секц. 4: Устройства 
сантиметрового диапазона; в 1992 г. – А6, В7, В8 : Фильтры и компоненты 
для аппаратуры связи. Методы расчета волноводных структур. Пассивные 
компоненты; в 1993 г. – В5, В6, С8, С9, С10: Многополюсники и квазиоптичес-
кие устройства. Фильтры и резонаторы. Управляющие и логические устрой-
ства/Резонаторы. Теория резонаторов и волноводных элементов. Методы 
расчета волноводных структур; в 1994 г. – Пассивные компоненты. Устрой-
ства КВЧ-диапазона; в 1995 г. – В2: Пассивные компоненты; в 1997 г. – А2: 
Пассивные компоненты; в 1998 г. – А3: Пассивные компоненты/ Материалы 
для СВЧ-техники);

5а. Материалы и технология СВЧ-приборов – с 2005 г. (в 1992 г. – А5: 
Материалы и компоненты для систем спутникового приема; в 1993 г. – В4: 
СВЧ-материалы; в 1995 г. – А4, В4: СВЧ-материалы и измерение их параме-
тров. GaAs-технология; в 1996 г. – Производство и испытания; в 1997 г. – А1: 
СВЧ-материалы);

5b. Наноэлектроника и нанотехнология – с 2007 г. (в 1996 г. – Нанотехно-
логия и наноэлектроника; в 1997 г. – В2: Нанотехнологии и наноэлектроника; в 
1998 г. – В3: Технологическое оборудование, нанотехнология и наноэлектроника; 
с 2005 г. – в составе направления 5а);

6. СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и эффекты – с 1998 г. 
(в 1993 г. – В11: Источники СВЧ-излучения сверхбольшой мощности; в 
1994 г. – СВЧ-техника сверхбольших мощностей; в 1995 г. – С4, С5, С6: СВЧ-
техника сверхбольших мощностей. Плазменная электроника 1, 2; в 1996 г. – 
СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и плазменная электроника; в 
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1997-1998 гг. – В4: СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и плазменная 
электроника);

6а. Электромагнитная и радиационная стойкость материалов и 
электронной компонентной базы – 2007 г. (в 1993 г. – В10: Воздействие 
мощных СВЧ-полей на изделия электронной техники);

7. СВЧ-измерения – с 1996 г. (в 1991 г. – Секц. 3: Измерения на СВЧ; в 
1992 г. – В1, А2, В2, В3: Анализаторы цепей. Датчики и методы контроля 
свойств материалов. Измерения в КВЧ-диапазоне. Амплитудные и фазовые из-
мерения; в 1993 г. – В1, В2, В3: Измерение параметров СВЧ-цепей. Измерение 
параметров сигналов и цепей. Измерение параметров антенн и материалов; в 
1994 г. – СВЧ-измерения; в 1995 г. – А5, А6: Измерение параметров СВЧ-цепей. 
Измерение параметров СВЧ-сигналов);

8. Прикладные аспекты СВЧ-техники – с 1999 г. (в 1992 г. – А3: Примене-
ние в медицине и в сельском хозяйстве; в 1993 г. – А3,С6, А7, А8: Системные 
аспекты СВЧ-оборудования. Применение в научных исследованиях. СВЧ-
техника в промышленности. 

СВЧ-техника в охранной сигнализации и на транспорте; в 1994 г. – СВЧ-
техника в промышленности, охранной сигнализации и на транспорте; в 
1995 г. – В8: СВЧ-техника в промышленности и на транспорте; в 1996 г. – 
Применение СВЧ-техники в медицине и промышленности; в 1997 г. – А4, А7: 
Микроволновая техника в медицине и промышленности. Оборудование для 
производства и испытаний СВЧ-приборов; в 1998 г. – С3: СВЧ-техника в меди-
цине, промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте);

8а. СВЧ-техника в медицине и экологии – 2005 г. (в1993 г. – А10, А11: 
СВЧ-техника в медицине. Использование СВЧ-излучений в медицине и сель-
ском хозяйстве; в 1994 г. – СВЧ-техника в медицине и биологии; в 1995 г. – А8: 
СВЧ-техника в медицине, биологии и фармацевтике);

9. Радиоастрономия, дистанционное зондирование и распространение 
радиоволн – с 2002 г. (в 1992 г. – С4, С5, С6: Распространение и рассеяние ра-
диоволн. Системы дистанционного зондирования. Результаты и эффективность 
дистанционного зондирования; в 1993 г. – С3, С4, С5, А9: Распространение ра-
диоволн. Дистанционное зондирование и наблюдение. Радиолокационное рас-
познавание. Радиовидение и автодинные устройства; в 1994 г. – Распростране-
ние радиоволн. Дистанционное зондирование; в 1995 г. – В3, В7: Измерение и 
распространение радиоволн. Дистанционное зондирование/ СВЧ-техника в ра-
диоастрономии; в 1996 г. – Теория электромагнитного поля и распространение 
радиоволн; в 1997 г. – С4: Распространение радиоволн; в 1998 г. – С1: Теория 
электромагнитного поля и распространение радиоволн);

Е. Подготовка инженеров и специалистов телекоммуникационного 
профиля – с 1999 г. (в 1993 г. – А12: Подготовка инженеров; в 1994 г. – Подго-
товка инженеров по СВЧ-технике; в 1996 г. – Подготовка инженеров по СВЧ-
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технике; в 1997 г. – А8: Подготовка инженеров; в 1998 г. – С4: Подготовка ради-
оинженеров и специалистов телекоммуникационного профиля);

H. История развития радиотехнологий и телекоммуникаций – 2003 г. (в 
1996 г. – Военно-историческая сессия). В 2009 г. направление получило второе 
название – Федотовские чтения, в память об известном историке радиотехни-
ки, члене Программного комитета конференции Е. А. Федотове (1926-2009).

 В 2001-2013 гг. получили развитие такие формы представления докла-
дов, как семинары и специальные секции. Последние – это заседания, на 
которых представлены доклады из одной организации. В 2001-2010 гг. таких 
специальных секций было три: секция компании «Бета ТВ ком» (Донецк, 2006, 
2007 гг.) и Института радиотехники и электроники Российской Академии наук 
(Москва, Фрязино, 2010 г.).

 Динамика публикаций ученых стран по секциям КрыМиКо, анализ публи-
каций организаций стран-участников и другие аспекты данного исследования 
были опубликованы автором в 2009-2012 гг. в материалах Крымской микровол-
новой конференции [13-16]. 

 В заключение можно сделать вывод, что применение библиометрических 
методов в данном исследовании позволяет отследить исторический аспект 
развития конференции, формирование ее основных направлений и ввести в 
научный оборот новые факты, касающиеся конференционной деятельности в 
области радиотехнологий в Крыму. 
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Анотація 
У статті аналізується застосування бібліометричних методів в історико-
наукових дослідженнях на прикладі участі вчених та фахівців України, 
Росії, Білорусі та інших країн в організації та роботі Міжнародної Кримської 
конференції «НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології» в 1991-2013 рр. 
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ABOUT POSSIBILITIES OF USING OF BIBLIOMETRIC 
METHODS IN HISTORICAL AND SCIENTIFIC RESEARCHES

Summary 
This article presents a brief review of theoretical approaches to the definition of 
the term “bibliometrics” and bibliometrical techniques in foreign and national 
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literature; the application of these techni�ues in historical and scientific researches 
is analyzed. Using the statistics techni�ue, the techni�ue of publications counting 
(�uantitative method) and citations-index method the author has made the research 
in history of the development of the tendencies and the work of the organizational 
and program committees of the International Crimean Conference “Microwave 
& Telecommunication Technology” (CriMiCo) during 1991-2013 given on the 
example of the participation in the conference of the scientists and specialists from 
Ukraine, Russia, Belarus and other countries. The history of the development of the 
conference trends was traced in the published conference materials and the reports 
dedicated to this issue. At the initial stage of the research one has worked out the 
tables that were filled in by the statistics data while watching the printed conference 
materials de visu. According to the filled in tables the analysis of each country-
member’s contribution into the conference was made (Ukrainian, Russia, Belarus 
and other countries). The analysis is held in accordance with chronological periods 
(1991-2000; 2001-2010; 2011-..). For 23 years in the conference materials there 
were published 6818 reports, the authors of which are the scientists and specialists of 
848 universities and enterprises from 46 countries (8 Commonwealth Independent 
States countries and 38 foreign ones). The conference materials are indexed and 
abstracted by such respected data bases as Inspec IET (IEE), Thomson ISI, Scopus 
and other scientometric data bases, are presented in abstract magazines VINITI. 
The bibliographic guide of the conference materials was published in the digests of 
1991-2010-ies. The new facts concerning conferential activity in the field of radio 
technologies in Crimea have been put into scientific area.

Key words: CriMiCo, Microwave and Telecommunication Technology, Ukraine, 
Russia, Belarus, history of radio technologies, bibliometric methods, statistic 
analysis.
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ПЕРСОНАЛЬНІ САЙТИ ВЧЕНИХ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Стаття присвячена питанням веб-представництва вченого у науково-
інформаційному просторі. Розглядається важливість професійного підходу до 
організації і підтримки такого інформаційного ресурсу. Підкреслюється зна-
чення повноти та актуальності інформаційних матеріалів, що представляються 
на сайті, подаються конкретні поради щодо роботи із сайтом. Вказується на 
значення такого ресурсу у роботі університетської бібліотеки та можливості 
надання консультацій науковцям провідними бібліотекарями.

Ключові слова: персональний сайт, інформаційні ресурси, наукова діяльність, 
веб-представництво вченого

У сучасному світі Інтернет є потужним інструментом для об’єднання людей 
зі схожими інтересами або спільними поглядами. Стрімкий розвиток Інтер-
нет, соціальних мереж, технологій Web-2.0 дав поштовх широкому розповсю-Web-2.0 дав поштовх широкому розповсю--2.0 дав поштовх широкому розповсю-
дженню професійних і наукових мереж. Представлення інформації про наукові 
спільноти, спілкування науковців у всесвітній мережі стає невід’ємною скла-
довою сучасної наукової діяльності. Стрімкими темпами зростає і кількість 
електронних ресурсів, що містять біографічну інформацію, яка стосується кон-
кретних особистостей. Формування електронних біографічних ресурсів відбу-
вається шляхом створення цілого сектору цифрових колекцій даного спряму-
вання, що є важливим джерелом для наукових бібліотек.

На практиці електронні колекції за аналогією із традиційними довідковими 
ресурсами, створеними бібліотеками, які містять біографічні та бібліографічні 
дані про конкретну особистість, отримали термін «персоналія». Такого роду 
колекції можуть бути розділом якогось ресурсу (порталу, сайту організації, 
бібліотеки, бази даних) або ж існувати незалежно. Власне, це інформаційні 
системи, що дозволяють зберігати дані у цифровому вигляді та забезпечувати 
доступ до них через Інтернет. Персональна інформація в Інтернеті все більше 
набирає форми структурованих даних.

Сьогодні досить відомим є вислів: «Хочеш дізнатися про те, ким і яким є 
фахівець – подивись, а що відбувається у нього на сайті?»

© Л. В. Савенкова, 2014
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Вага вченого у професійній спільноті, його вплив на події, які відбувають-
ся у обраній ним галузі знань, багато в чому сьогодні визначаються тим, на-
скільки повно, конструктивно і органічно представлені результати його дослі-
джень у мережі. Центральним елементом веб-представництва вченого є його 
персональний сайт або сторінка, на яку, як правило, ведуть посилання з усіх 
Інтернет-ресурсів, створених за його участі. І навпаки, на персональному сайті 
вчений розташовує посилання на всі найбільш значні публікації, розробки, по-
дії. Посилання на персональний сайт займає почесне місце на візитній картці 
сучасного вченого. У наукових журналах таке посилання стає обов’язковим 
атрибутом публікацій.

Зазвичай, найбільш логічним вважається вживати термін «персональна 
сторінка» або «персональний сайт» лише тоді, коли вони оновлюються са-
мим автором, який розповідає про себе та напрямки своєї діяльності. Саме 
персональний сайт або сторінка може стати значним джерелом біографічної 
та бібліографічної інформації, дати можливість представити міжнародній на-
уковій спільноті відомості про свою діяльність, про свої ідеї у вигляді опу-
блікованих та неопублікованих документів, що дозволить вченому вирішувати 
питання створення власного іміджу у науковому просторі. Такий сайт може 
використовуватися як база для проведення різного роду досліджень, науко-
вої творчості, для пошуку партнерів, співавторів, сподвижників, опонентів та 
однодумців в галузі конкретних наукових інтересів. Перспективною є також 
освітня роль персональних сайтів і сторінок, адже вони можуть стати інформа-
ційною базою з навчальними матеріалами вчених-викладачів для студентів та 
аспірантів, через них можливе надання онлайнової інформації з курсів та тем, 
які викладаються у навчальному закладі. Персональний сайт може слугувати 
також у якості реклами готового продукту інтелектуальної діяльності вченого 
і насамкінець є основою для створення наукових біографій. Отже, серед форм 
взаємодії і спілкування вчених, каналів отримання і надання інформації, пер-
сональний сайт здатний зайняти гідне місце, так як завдяки своїй унікальності 
він відкриває вченим і фахівцям нові можливості у сфері вирішення наукових 
і практичних завдань [6].

Бібліотекарі знають, що для користувачів інформаційних ресурсів нефор-
мальним побажанням часто є формулювання «за мінімум часу знайти та ви-
тягти релевантну конкретному завданню інформацію у максимально наглядній 
візуальній формі». Найпоширенішим є використання популярних пошукових 
систем Google, Яндекс, Bing та ін. через простоту та зручність пошукового ін-Bing та ін. через простоту та зручність пошукового ін- та ін. через простоту та зручність пошукового ін-
терфейсу.

Зазвичай найбільш поширеним кандидатом на роль першої персональної 
сторінки є сторінка на сайті організації, де працює вчений. Саме тут інфор-
мація про вченого набуває офіційного статусу. На такому сайті наповнення і 
підтримка в актуальному стані ключових і статусних полів (посада, ступінь, 
звання, нагороди) можуть бути доручені спеціалізованій професійній структу-
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рі. В українському інформаційному просторі ресурсом, який містить відомості 
про вітчизняних науковців, є розділ на сайті Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського «Наукові біографії вчених України» [4].

Однак варто зазначити, що офіційні дані про особистість, що відслідкову-
ються фаховим підрозділом організації, не можуть бути вичерпними, тому що 
містять лише основні відомості. Найбільш повні, інформативні і, головне, ак-
туальні відомості може надати лише сам фігурант персонального ресурсу, саме 
від нього залежить коректність та оперативність оновлень.

Просування в Інтернет іде різними шляхами. Найкращим веб-майданчиком 
для ефективної роботи науковця та обміну інформацією сьогодні є персональ-
ний сайт. Такий сайт повинен мати достойний зовнішній вигляд, зрозумілі за-
головки на першій сторінці, повноцінні статті на наступних сторінках, бути 
забезпеченим зручною системою навігації, виказувати повагу до будь-якого 
відвідувача. Зрозуміло, що стиль персонального сайту ученого буде відрізня-
тися від сайту підприємця, бізнесмена, журналіста, письменника, актора або 
політика. Різними будуть також принципи організації сайтів уже відомих осо-
бистостей і тих, хто лише бажає досягти успіху. Загально прийнятого уявлення 
про раціональний склад персонального сайту поки що не сформовано. Кожен 
сайт, як і особистість, може бути унікальним, однак уже тепер сформувались 
деякі принципи і вимоги до побудови і підтримки персонального сайту. Основ-
ними координатами для перспективного просування сайту є рівень новизни та 
рівень корисності [5]. Тому фахівці із сайтобудування рекомендують починати 
не з оформлення сайту, а з інформативної частини, оскільки змінити дизайн 
не складає великих труднощів. Окрім того, коли готові всі тексти, фото та мо-
дулі, легше буде уявити їх розташування і оформлення. Продумана структура 
та система гіперпосилань дозволяє швидко пересуватись по меню, підвищує 
зручність навігації. Найбільш традиційним є розташування меню на першій 
сторінці вертикально або горизонтально, а у центрі – анонси новин. 

Коли автор сайту бажає привернути увагу користувачів, застосовується 
технологія меню «розкиданого по екрану», тобто заголовки тем із анонсами 
розташовуються по всьому полю сторінки і пропонується клацнути мишкою у 
визначеному місці. Незалежно від виду і місця знаходження головного меню, 
назви його розділів повинні бути ретельно продумані і містити однозначно 
трактовану інформацію. Важливою є і навігація по сайту. Вона повинна бути 
зручною, так, щоб користувач із будь-якого місця зміг повернутися на голов-
ну сторінку, у розділ меню, а також настільки простою, щоб користувач міг 
інтуїтивно розуміти, куди йому тиснути для пошуку конкретної інформації [2].

Безумовно, дуже важливо приділити увагу першій сторінці сайту. Одним із 
технічних питань, що потребують вирішення при оформленні головної сторін-
ки є вибір послідовності розташування елементів іменної групи у заголовному 
тегу <title>. Як правило, у офіційних документах частіш використовують по-
слідовність «прізвище, ім’я по-батькові», у а неофіційних – «ім’я по-батькові, 
прізвище». Для сучасних пошукачів порядок розташування не має особливого 
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значення, хоча зазвичай запит на пошук формується за прізвищем і тому роз-
ташування його на першому місці може бути переважніше. Норми англійської 
мови схиляються до послідовності «ім’я – прізвище». Часто наряду із україно-
мовною версією існують версії іншими мовами, найпоширеніше – англійською, 
і в цьому випадку представлення іменної групи латиною повинно бути транслі-
тероване за відповідними правилами. Навіть якщо англомовної версії не існує, 
іменна група обов’язково дублюється латиною, адже вона може використову-
ватись навіть як компонент URL персонального сайту. Неправильний або не-URL персонального сайту. Неправильний або не- персонального сайту. Неправильний або не-
коректний «title» ускладнює вихід на сайт для користувачів пошукових систем.

Вміст першої сторінки сайту повинен коротко розповідати про те, яка ін-
формація міститься на сайті, яке призначення він виконує, які взаємозв’язки 
можуть очікуватись із користувачами. Ми не знаємо, якими шляхами може 
прийти на сайт користувач, тому бажано відповідним чином поінформувати 
його про те, ким є та особа, якій належить персональний сайт. Дуже важливим 
є момент швидкого завантаження першої сторінки, адже користувачі не будуть 
чекати цього занадто довго. Слід також пам’ятати, що використання безкош-
товного хостингу може спричинити появу на екрані різного роду рекламних 
оголошень.

Дизайн усього сайту залишає автору повну свободу фантазії, однак варто 
все ж дотримуватись деяких правил. Оформлення повинно відштовхуватись 
від ідеї самого сайту; стиль усього сайту повинен бути єдиним не лише у зо-
внішньому оформленні, а й у деталях; можна експериментувати, але не захо-
плюватись новими технологіями понад міру, адже дизайн можна поліпшувати 
постійно.

Для персонального сайту характерні такі елементи, як фотоальбоми, гостьо-
ві книги тощо. Важливо, коли на головній сторінці представлено якісну персо-
нальну фотографію. Фотографія – одна із найделікатніших складових частин 
сторінок сайту. Доля представлення фотографій залежить від тих програмних 
засобів, які будуть використовуватись для цієї мети. Не можна використовува-
ти любительські фотографії поганої якості. Вважається, що розмір фотографій 
на сторінках сайту має бути обмеженим. Фотографії шириною на всю полосу 
не є доречними на ділових сторінках, вони повинні бути значно меншими і їх 
повинен обтікати текст. Якісним повинно бути також відео, що викладається 
на сайті, особливо якщо це лекційний матеріал або запис виступів на наукових 
конференціях.

Інформаційне наповнення сайту – дуже важливий і відповідальний момент, 
до якого слід підходити професійно. Окрім іменної групи, фотографій, основ-
них відомостей про вченого, координат зв’язку, сторінки сайту повинні містити 
наукову біографію, інформацію про галузь наукових інтересів, наукові проек-
ти, вибрані публікації тощо.

Персональна сторінка вченого має потужний вплив на світ наукових публі-
кацій: регулярно оновлюючи свої персональні дані, вчений зміцнює думку про 
те, що така робота необхідна і не потребує надприродних навичок і трудови-
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трат, і тим самим він готує себе до переходу на «живі» публікації. У розділі 
публікацій корисно розмістити найважливіші публікації, а повний список на-
укових праць подати окремим файлом. Можна розмістити посилання на списки 
праць автора, які формуються різними пошуковими системами. Якщо бібліо-
тека організації, де працює автор, має інституційний репозитарій – відкритий 
архів публікацій своїх науковців – варто зробити посилання на повні тексти 
публікацій, адже представлення вибірки повнотекстових матеріалів автора 
буде викликати найбільший інтерес у користувачів. Важливість представлення 
наукових результатів у вигляді електронних публікацій у мережі не підлягає 
сумніву, тому що це кроки до збільшення помітності вченого у науковому про-
сторі, показників цитованості його праць.

 Важливою порадою від бібліотеки може стати для науковця інформація 
про ResearcherID. Варто донести до викладачів відомості про такий вільний 
загальнодоступний інтерактивний простір для створення індивідуального но-
мера та персонального профілю. У такому профілі можуть міститися дані про 
інституційні спільноти, галузі дослідження вченого, а також список публіка-
цій. Власний профіль можна створити також і у Google Scholar, який дозволяє 
навести відомості про цитування публікацій автора, прослідкувати динаміку 
активності наукометричних показників.

Сама адреса персонального сайту у науковому Інтернеті відіграє роль се-
мантичної ланки між статтею та її автором. Така адреса повинна зайняти важ-
ливе місце серед метаданих, що сповіщаються зовнішнім бібліографічним 
системам при розташуванні статті на сайті. Тобто сам персональний сайт по-
ступово перетворюється у ключовий елемент Інтернет-інфраструктури науки. І 
чим багатограннішим буде представлена діяльність вченого на сторінках сайту, 
чим більше аспектів буде висвітлено, чим мобільнішим буде оновлення інфор-
мації, тим більше шансів, що сторінки знайдуть своїх користувачів, тим корис-
нішими і цікавішими будуть вони для Інтернет-аудиторії.

Сучасні технічні засоби зв’язку значно полегшують та прискорюють нала-
годження безпосередніх контактів між ученими. У наукознавстві все більше 
уваги приділяється інтенсивності використання каналів формальної і нефор-
мальної комунікації, а також зв’язкам між інформаційною та творчою актив-
ністю учених. Інформація і комунікація продовжують тісну взаємодію між со-
бою у сучасному середовищі прискореного розвитку технологій, у результаті 
чого підвищується наукова активність [3]. Тобто інноваційні технології забез-
печують передусім оперативність обміну науковими ідеями і знаннями. Існу-
вання ж персонального веб-сайту вченого урізноманітнює і спрощує форми 
професійних контактів, дозволяє конструктивно презентувати себе, окреслити 
коло своїх інтересів і можливостей. Насамкінець хотілося б зазначити, що для 
університетських бібліотек є широке поле діяльності у зазначеному напрямку. 
Така діяльність може реалізуватися в організації як практичної підтримки че-
рез розміщення публікацій вчених у репозитаріях або електронних колекціях 
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університетських бібліотек, так і через консультаційну допомогу у створенні 
персональних профілів та наповнення сторінок персональних сайтів науков-
цям власного вишу. Окрім того, персональні сайти є важливими джерелами у 
довідково-інформаційному обслуговуванні читачів бібліотеки.
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам веб-представительства ученого в научно-
информационном пространстве. Рассматривается важность профессионально-
го подхода к организации и поддержке такого информационного ресурса. Под-
черкивается значение полноты и актуальности информационных материалов, 
которые представляются на сайте, подаются конкретные советы по работе с 
сайтом. Указывается на значение такого ресурса в работе университетской биб-
лиотеки и возможности консультирования ученых ведущими библиотекарями. 
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PERSONAL SCIENTISTS’ SITES IN THE INFOMEDIA OF THE 
UNIVERSITY LIBRARY

Summary 
Information about scientific communities, communication of researchers by the 
Internet has become an integral part of modern scientific activity; the amounts of 
electronic resources which contain biographic information concerning certain 
personalities are constantly increasing. Personal information in the Internet has 
a structural data form. The central element of scientists’ websites is his or her 
personal site or page, which receives, as a rule, citations from all Internet-resources, 
created by page owner. And vice verse, the scientists dispose references on the most 
important publications, treatments, events on his/her site. Personal site or page may 
become the significant source of biographical and bibliographical information; gives 
the possibility to introduce owner’s research activity to scientific communities, share 
own ideas as published or unpublished documents. It would help the scientist to 
solve his/her image problem created in scientific scope. Personal site is the best 
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web-place for effective researcher’s work and information exchange, that’s why it is 
very important to understand the main rules of its organization, support and design 
re�uirements. Innovative technologies provide efficiency exchange of research ideas 
and knowledge. Scientist’s personal site simplifies forms of professional contacts, 
allows presenting him/herself constructively, describe the area of interests and 
potentials. There is wide sphere of activity for university’s libraries in mentioned 
direction. Such kind of activity may be realized in organization of support in 
depositing scientists’ publications in university’s repositories or in e-collections in 
practice, provide some consultation help for university scientists in creating their 
own profiles and filling personal sites. Besides, personal sites are the important 
reference service sources for library’s patrons.

Keywords: personal site, information resources, scientific activity, scientist’s web-
site, scientist’s web intermediation



161

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

УДК 021.4:316.76:001:378.4(477.73)

О. О. Цокало, 
заступник директора 
бібліотеки Миколаївського національного аграрного університету
вул. Ген. Карпенко, 73, м. Миколаїв, 54010, Україна
Тел.: (0512) 34-11-40
e-mail: bibl_mdau@mail.ru

Д. В. Ткаченко, 
зав. відділом інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення 
бібліотеки Миколаївського національного аграрного університету
вул. Ген. Карпенко, 73, м. Миколаїв, 54010, Україна
Тел.: (0512) 34-11-40
e-mail: bibl_mdau@mail.ru

МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ МНАУ У СИСТЕМІ НАУКОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ

Сучасні Інтернет-технології впливають на формування моделі наукових 
комунікацій. Постійна трансформація глобального інформаційного просто-
ру висунула бібліотеку на провідну роль у реалізації альтернативної моделі 
наукової комунікації. Для виявлення місця бібліотеки МНАУ у системі нау-
кових комунікацій та напрямків підвищення якості і ролі бібліотеки в обміні 
науковими знаннями було проведено опитування «Місія бібліотеки у системі 
наукових комунікацій». Дослідження дало можливість не тільки окреслити 
загальні тенденції в системі наукових комунікацій та вивчити думки науковців 
нашого університету щодо місця бібліотеки в цій системі, а також допомог-
ло виявити проблемні аспекти організації наукових комунікацій за допомогою 
бібліотеки. 

Ключові слова: наукові комунікації, інформаційні ресурси

Відповідаючи на виклики сьогодення, бібліотеки включаються в широке 
поле нових відносин глобального інформаційного простору. Це потребує но-
вого погляду на їх місце в системі наукових комунікацій. Структура наукових 
комунікацій включає наступні складові:

1) вчений як виробник і споживач наукової інформації;
2) наукове співтовариство;
3) видавець;
4) інформаційний продукт;
5) бібліотека як комунікаційний канал;
6) комунікаційні технології.

© О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко, 2014
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У загальновизнаній структурі наукових комунікацій вчений як виробляє, так 
і використовує наукову інформацію; наукове співтовариство забезпечує струк-
туру, що збирає вчених разом і допомагає поширювати інформацію й ефектив-
но спілкуватися; видавець є агентом поширення продукту в багатьох формах 
(книги, журнали, звіти, дисертації). Бібліотека є посередником між вченим як 
споживачем й інформацією, тобто комунікаційним каналом, що забезпечує рух 
інформації (повідомлень) у часі та просторі.

Проте зараз під впливом стрімкого розвитку й інтенсивного впровадження 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій відбувається формування 
онлайнового простору наукових комунікацій, у зв’язку з чим модель наукових 
комунікацій змінює свою структуру. Наприклад, у сучасних умовах вчений має 
можливість публікувати власні наукові доробки без посередництва видавництв 
(самоархівування у різноманітних репозитаріях, електронних бібліотеках, 
створення власних веб-сторінок в мережі Інтернет та ін.). 

Дослідники вважають, що в новій моделі наукової комунікації всі учасники 
комунікаційного ланцюга зберігаються і забезпечують відповідний внесок у 
систему: видавці залучають авторів, рецензують, видають і готують рукописи 
до поширення; бібліотеки акумулюють і зберігають документовані знання та 
задовольняють інформаційні потреби; Інтернет-технології стимулюють і під-
силюють можливості авторів/користувачів, видавців і бібліотек.

Можна виокремити наступні фактори впливу Інтернет-технологій на фор-
мування сучасної моделі наукових комунікацій:

1)  електронне книговидання й електронні (насамперед повнотекстові) пуб-
лікації або видання;

2)  технології, що забезпечують рух інформаційного потоку (віддалений до-
ступ та інформаційний обмін) і мережева взаємодія, в тому числі на базі 
Інтернет;

3) електронні зібрання;
4) Інтернет-ресурси;
5) віддалений користувач.
Наразі наукові бібліотеки виділилися в особливу групу завдяки їх спрямова-

ності на сприяння розвитку науки та необхідності бібліотечного обслуговуван-
ня людей, які займаються в цій сфері.

На сьогодні бібліотека Миколаївського національного аграрного універси-
тету розвивається як інформаційний центр та як одна зі складових у системі 
наукової комунікації університету. І це означає, що будь-яке питання, яке сто-
сується документованого знання, вимагає активної участі і підтримки з боку 
бібліотеки та має увійти в сферу її послуг. 

Для виявлення місця бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій та 
напрямків підвищення якості і ролі бібліотеки в обміні науковими знаннями 
було проведено дослідження «Місія бібліотеки у системі наукових комуніка-
цій». У межах цього дослідження було опитано 105 респондентів (науково-
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педагогічних працівників). Переважна більшість – 94,1 % – вважає, що наукові 
комунікації відіграють провідну роль в становленні вченого та розвитку науки. 

У цьому блоці питань респондентам надавалась можливість вибрати декіль-
ка варіантів відповідей.

Домінуючими засобами наукової комунікації респонденти визначили:
–  електронні бібліотеки – 67,6 %;
–  особисті контакти з колегами – 64,7 %;
–  пошукові системи – 64,7 %;
–  розсилки наукової інформації – 61,8 %. 
Отже, як бачимо, найбільш актуальним є поповнення власних електронних 

ресурсів.
На погляд науковців МНАУ, до наукової комунікації їх спонукає:
–  бажання отримати чи підвищити свій науковий статус – 76,5 %;
–  бажання отримати науковий результат – 76,5 %;
–  бажання отримати наукову інформацію для впровадження у наукові до-

слідження – 61,8 %;
–  бажання спілкуватися з людьми за науковими інтересами – 35,3 %;
–  апробація власних наукових результатів – 35,3 %. 
Таким чином, канали наукової комунікації респонденти, перш за все, ви-

користовують для підвищення свого наукового статусу та отримання наукової 
інформації для впровадження в наукові дослідження.

На питання «Чи обмінюєтесь Ви науковою інформацією з колегами з ін-
ших регіонів та країн?» переважна більшість опитаних – 85,3 % – відповіла 
позитивно.

Найбільш значимою для нас була відповідь на питання «Які форми наукової 
комунікації бібліотеки мають для Вас найбільше значення?». Із запропонова-
них варіантів відповідей науковці віддали перевагу:

– 58,8 % – науковій інформації з сайту бібліотеки; 
– 47,1 % – інституційному репозитарію МНАУ;
– 35,3 % – електронному каталогу бібліотеки. 
Науково-педагогічні працівники нашого університету оцінили ступінь ко-

рисності діяльності бібліотеки в сфері наукових комунікацій на 4,09 бали за 
п’ятибальною системою. 

79,4 % респондентів високо оцінили оперативність та своєчасність отри-
мання наукової інформації за допомогою бібліотеки, при цьому лише 11,8 % 
відзначили, що одержують інформацію з невеликою затримкою. Негативних 
оцінок не було. 

Структура та узагальнення інформації для орієнтування в комунікаційних 
каналах бібліотеки МНАУ задовольняє 94,1 % опитаних, 5,9 % – не визначи-
лись з відповіддю.

Таким чином, існуюча система наукової комунікації задовольняє наших ко-
ристувачів. Ми вважаємо, що таких показників бібліотека досягла завдяки по-
стійному моніторингу структури та якості послуг. 
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Інформацію, розташовану в електронних архівах та інституційних репо-
зитаріях сторонніх організацій, використовують в своїй науковій діяльнос-
ті 73,5  % науковців. 

Інформацію, розташовану в електронному каталозі бібліотеки та інститу-
ційному репозитарії МНАУ, використовують 76,5 % опитаних.

Переважна більшість науковців нашого університету, а саме 82,4 %, вва-
жають ефективним розміщення результатів наукової діяльності в електронних 
архівах та репозитаріях. Цьому сприяла роз’яснювальна робота, яка була про-
ведена фахівцями бібліотеки МНАУ на факультетах університету щодо архіву-
вання наукових доробків у архівах відкритого доступу. 

Роботу зі створення інституційного репозитарію університету бібліотекою 
МНАУ розпочато у 2012 році, а у поточному році репозитарій розміщено у від-
критому доступі у мережі Інтернет. 

Структура репозитарію включає в себе фонди факультетів, фонд бібліотеки, 
студентські наукові роботи, автореферати та дисертації тощо. У свою чергу 
фонди поділяються на підфонди, в яких розміщено колекції, відповідно до ви-
дів документів, що включаються. На даний момент інституційний репозитарій 
МНАУ зареєстровано в таких проектах відкритого доступу, як Харвестер від-
критих українських електронних архівів, Google Scholar та ін. 

Зростання кількості назв наукових журналів та збільшення кількості науко-
вих статей неминуче призводить до неможливості вивчити усі опубліковані ре-
зультати досліджень. Аналіз відповідей даного питання говорить про те, що у 
своїй науковій діяльності 88,2% респондентів використовують бібліографічні 
покажчики, бази даних, методичні розробки, створені фахівцями бібліотеки. 
Таким чином, для економії часу під час пошуку необхідної інформації науковці 
у переважній більшості використовують вторинні інформаційні ресурси, тобто 
бази даних, бібліографічні покажчики і т. ін. Такий шлях дозволяє науковцям 
отримувати доступ одразу до різних тематично систематизованих джерел з ве-
ликим хронологічним обсягом. 

Ще одне питання стосувалось думок користувачів щодо актуальності ре-
сурсів, розміщених на сайті бібліотеки. Найбільш актуальними респонденти 
вважають:

–  поповнення електронного каталогу – 55,9 %;
–  створення та поповнення тематичних баз даних – 52,9 %;
–  створення та поповнення електронної повнотекстової бібліотеки – 

47,1  %;
–  аналіз та бібліографування наукової інформації, розміщеної у вітчизня-

них та зарубіжних електронних архівах – 44,1 %;
–  надання доступу до наукової інформації в мережі Інтернет за допомогою 

сайту бібліотеки – 41,2 %. 
Тобто респонденти вважають, що у сучасній моделі наукових комунікацій 

бібліотека виконує роль комунікаційного каналу, головною функцією якого є 
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аналіз, систематизація та надання вільного та оперативного доступу до науко-
вих інформаційних ресурсів. 

Отже, проведене дослідження дало можливість не тільки окреслити загаль-
ні тенденції в системі наукових комунікацій та вивчити думки науковців нашо-
го університету щодо місця бібліотеки в цій системі, а також виявити проблем-
ні аспекти організації наукових комунікацій за допомогою бібліотеки. 

Так, було виявлено, що 61,8 % респондентів віддають перевагу електро-
нній розсилці як засобу наукових комунікацій, проте електронні розсилки 
нашої бібліотеки є актуальними та важливими лише для 17,6 % опитаних. 
Ці факти дають підстави для вивчення попиту на наукову інформацію серед 
професорсько-викладацького складу університету та організації електронної 
розсилки відповідно до запитів користувачів. 

Окрім вищезазначеної проблеми, нами також було виявлено, що лише 
44,1  % науковців вважає аналіз та бібліографування наукової інформації ак-
туальним у функціонуванні бібліотеки як комунікаційного каналу. Такий стан 
може бути пов’язаний не тільки з недостатньою популяризацією створених бі-
бліотекою МНАУ бібліографічних продуктів, а й з малою релевантністю ство-
рених бібліографічних покажчиків. 

Таким чином, можна визначити місце бібліотеки у сучасній моделі науко-
вих комунікацій МНАУ. Наша бібліотека є координаційним центром, головною 
функцією якого є пошук, аналіз, систематизація та надання відкритого досту-
пу до наукової інформації як для наших науковців, так і для світової наукової 
спільноти. Окрім вищезазначеної функції, бібліотека поступово закріплює по-
зиції як виробник наукової інформації. Про це свідчить кількість звернень до 
інформаційних ресурсів, створених нашою бібліотекою. 

Отже, на завершення можна зробити наступні висновки. Науковці тяжі-
ють до надання пріоритетності тенденціям, пов’язаним із інформаційно-
комунікаційними технологіями, оскільки застосування таких технологій по-
легшує процес спілкування та обміну інформацією між учасниками наукових 
комунікацій. 

Пріоритетної ролі у системі наукових комунікацій бібліотека може досягти 
тільки у тісній взаємодії з науковцями університету, вивчаючи їх потреби та 
запити. Кропітка праця із створення, аналізу та систематизації наукової інфор-
мації повинна проводитися із залученням професорсько-викладацького складу 
ВНЗ, оскільки сучасний обсяг інформаційних ресурсів важко переробляти та 
аналізувати без вузькоспеціалізованих знань. 

Актуальним в умовах збільшення обсягів інформації є створення критеріїв 
її відбору, тобто оцінки якості інформаційних ресурсів. Розробка таких крите-
ріїв має вплинути на подальший розвиток бібліотеки як комунікаційного кана-
лу та підвищити авторитет серед своїх споживачів.

Вчені МНАУ відзначають, що постійна трансформація глобального інфор-
маційного простору висунула бібліотеку на провідну роль у реалізації аль-
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тернативної моделі наукової комунікації. На нашу думку, така альтернативна 
модель представляє собою взаємозв’язок структурних елементів наукових ко-
мунікацій, які відбуваються за допомогою новітніх інформаційних технологій. 
У цій моделі одну з провідних ролей відіграє саме наукова бібліотека, адже 
враховуючи зростаючий обсяг інформаційних ресурсів, кінцеві споживачі не 
мають можливості обробляти увесь масив інформації. Саме бібліотека може 
взяти на себе місію з пошуку, аналізу та створенню вторинних електронних 
інформаційних ресурсів, спрямованих на конкретних споживачів. 

Загалом, розуміння тенденцій, що відбуваються нині у системі наукових 
комунікацій, допоможуть спрогнозувати майбутні зміни та, відповідно, від-
корегувати діяльність усіх її учасників, спрямувати їх у русло ефективнішого 
обміну інформацією.
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МЕСТО БИБЛИОТЕКИ ННАУ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Аннотация
Современные Интернет-технологии влияют на формирование модели научных 
коммуникаций. Постоянная трансформация информационного пространства 
выдвинула библиотеку на ведущую роль в реализации альтернативной модели 
научной коммуникации. Для определения места библиотеки ННАУ в системе 
научных коммуникаций и направлений повышения качества и роли библиоте-
ки в обмене научными знаниями был проведен опрос научно-педагогического 
состава «Миссия библиотеки в системе научных коммуникаций». Исследова-
ние не только очертило основные исследования в системе научных коммуника-
ций и изучило мнение ученых нашего университета по поводу места библио-
теки в этой системе, но и помогло выявить проблемные аспекты организации 
научных коммуникаций при помощи библиотеки.

Ключевые слова: научные коммуникации, информационные ресурсы 
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THE PLACE OF THE LIBRARY OF THE MNAU IN THE 
SCIENTIFIC COMMUNICATION

Summary
Modern Internet technologies influence forming of contemporary models of scien-
tific communication. Constant transformations in a global informational space make 
a library to play a key role in realization of alternative model of scientific commu-
nication. The opinion poll “The mission of a library in the system of scientific com-
munications” was conducted to determine the place of the library of the MNAU in 
the system of scientific communications and to define the trends of refinement and 
the role of the library in the exchange of scientific knowledge. Within the scope of 
this study it was questioned 105 respondents (scientific and pedagogical workers). 
An overwhelming majority (94,1%) supposes that scientific communications are a 
leading hand of development of science and formation of a scientist. The conducted 
poll gave an opportunity not only to sketch the general drift in the system of scien-
tific communications and to study our scientists’ thoughts about place of the library 
in this system, but also helped to define problem aspects of organization of commu-
nication by means of the library. 

Keywords: scientific communications, information resources
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ГЛАЗАМИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Барвінська П. І. Між наукою і політикою. Інтерпретація Східної Європи в 
академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ – початку 
ХХІ ст. / П. І. Барвінська. – Одеса : ОНУ, 2012. – 450 с. 

В Научную библиотеку Одесского национального университета имени 
И. И. Мечникова поступила монография доцента исторического факультета 
ОНУ П. И. Барвинской «Між наукою і політикою. Інтерпретація Східної Євро-
пи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ – початку 
ХХІ ст.». Это научное исследование посвящено одной из актуальных в совре-
менной исторической науке проблем – анализу «образа» других стран, иного 
культурного пространства, его пониманию и интерпретации в национальных 
историографиях. Проблема образа Восточной Европы в академических кру-
гах Германии, Австрии и немецкоязычной Швейцарии в конце XIX – начале 
ХХI  ст. еще не являлась предметом исследования в украинской историчес-
кой науке, поэтому обращение автора монографии к этой теме является вполне 
своевременным и научно значимым. 

Заслуживает особого внимания многогранная авторская поисковая работа, 
которая позволила П. И. Барвинской создать фундаментальную источниковую 
базу монографии. Основную массу историографических источников составля-
ют опубликованные работы исследователей Германии, Австрии и Швейцарии, 
занимавшихся или в настоящее время занимающихся восточноевропейским 
направлением исследований. Автор проанализировала труды О. Гетча, Г. Убер-
сберга, А. Бракманна, Г. Аубина, Г. Коха, Е. Винтера, А. Каппелера, Ф. Голчев-
ского и других немецкоязычных европейских исследователей. 

П. И. Барвинская не только добросовестно работала в библиотеках Украины, 
Германии, Австрии и России, но и достаточно глубоко изучила материалы 
архивных фондов этих стран: Государственного архива Австрии, Архива 
Венского университета, Архива Австрийской академии наук, Политического 
архива МИД Германии, Архива Российской академии наук, Центрального го-
сударственного исторического архива Украины в г. Киеве. Кроме того, автор мо-
нографии сама записала ряд интервью с австрийскими и немецкими учеными, 
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которые изучали Восточную Европу, и провела письменный опрос среди 
научных работников Австрии, Швейцарии и ФРГ. Материалы проведенных 
опросов исследователь удачно использовала в тексте монографии. Отдельные 
фрагменты интервью и выдержки из писем двенадцати ученых Венского, Гам-
бургского, Цюрихского, Мюнхенского, Берлинского и других университетов и 
учреждений Австрии, ФРГ и Швейцарии П. И. Барвинская представила в каче-
стве приложений к тексту монографии. Это делает источниковую базу ее иссле-
дования еще более репрезентативной, а обобщения и выводы проверяемыми. 

Сочетание в анализе историографического процесса системного и биогра-
фического методов, на которых базируется данное исследование, является од-
ним из перспективных методологических подходов для решения подобного 
рода задач. В монографии такой подход успешно реализован в результате па-
раллельного рассмотрения процессов становления направления «восточноев-
ропейская история» в научных кругах немецкоязычных государств Западной 
Европы с персонифицированным анализом историографического наследия 
наиболее влиятельных его представителей. В рамках длительного историчес-
кого периода автору монографии удалось проследить профессиональное ста-
новление и формирование коллектива исследователей восточноевропейской 
истории; а также эволюцию самого понятия «Восточная Европа», раскрыть 
причины изменений его парадигмы.

Анализ историографического наследия отдельных ученых позволил 
П. И. Барвинской всесторонне рассмотреть постепенное наращивание знаний 
в сфере восточноевропейских исследований в немецкоязычном академическом 
пространстве, выявить тенденции и направления изменений идейных позиций 
и методологических подходов западноевропейских исследователей по этой 
проблеме. В монографии убедительно обоснована взаимосвязь научных тру-
дов по восточноевропейской истории с уровнем развития исторической науки 
в отдельных странах в различные исторические периоды, степенью заинтере-
сованности в распространении этого направления в рамках быстро меняющей-
ся политической ситуации ХІХ – ХХI  ст. 

Автору удалось установить, что образ Восточной Европы прошел слож-
ную эволюцию, которая в значительной степени определялась политическими 
и социокультурными факторами, а также личностными качествами деятелей 
академической среды немецкоязычных стран. 

На рубеже ХІХ – ХХ ст. Восточная Европа была весьма привлекательным 
регионом для политических кругов Берлина и Вены, что послужило импуль-
сом к основанию кафедр и семинаров по восточноевропейской истории в 
университетах обоих столиц. П. И. Барвинская логически подводит читателя 
к пониманию тех составляющих, которые обусловили введение «восточноев-
ропейской истории» в перечень учебных дисциплин. В монархических Гер-
мании и Австро-Венгрии, правительства которых повернулись лицом к изу-
чению Восточной Европы, Германия воспринимала Россию как конкурента и 
соперника, австрийцы же стремились привлечь в сферу своего влияния южных 
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славян, которые освобождались из-под турецкой зависимости. Поэтому вполне 
обоснованным можно считать утверждение автора монографии, что именно 
политическим фактором был обусловлен «русоцентризм» семинара восточ-
ноевропейской истории в Берлине. Приводя в подтверждение своих выводов 
вполне убедительную аргументацию, П. И. Барвинская политическими причи-
нами поясняет и более широкую концепцию аналогичного семинара в Венском 
университете, где (в отличие от Германии) значительное внимание уделялось 
истории Юго-Восточной Европы. 

В монографии подчеркивается, что немецкоязычные исследователи восточ-
ноевропейской истории нередко пользовались стереотипными клише, но, как 
справедливо отмечает автор, в их среде существовал плюрализм в интерпре-
тациях Восточной Европы, академическая свобода в формировании «образа» 
иных государств и территорий. Поэтому часть исследователей предпринимали 
попытки отказаться от установившихся негативных представлений, дать свое 
более объективное видение проблемы. Такой подход обеспечивал авторитет 
немецкой гуманитарной науки в европейских странах. 

Потеря Германией и Австрией в результате поражения в Первой мировой 
войне значительных территорий в Восточной Европе и возникновение в этом 
регионе новых государств подталкивала немецких и австрийских исследовате-
лей к переосмыслению образа восточноевропейских стран. В монографии про-
демонстрировано, что такие попытки были предприняты славистами Германии 
и Австрии. Они были направлены на внесение корректив в восточноевропей-
ские исследования. П. И. Барвинская параллельно затронула проблему роли 
восточноевропейских эмигрантов в этом процессе. 

В третьем разделе монографии освещен особый период в истории Герма-
нии и Австрии (30-е – первая половина 40-х гг. ХХ ст.), в рамках которого 
шел процесс тотального подчинения нацистской власти всех разновидностей 
восточноевропейских исследований с целью обоснования захвата Восточной 
Европы. П. И. Барвинская утверждает, что в 1933-1935 гг. нацистами не толь-
ко были осуществлены кадровые перестановки в научной и университетской 
среде, созданы сети внеуниверситетских учреждений, внедрена цензура, вли-
явшая на характер исследований, но и предприняты меры, способствовавшие 
подчинению этих исследований политическим целям. Однако на этом коротком 
этапе за счет компромиссов с властью представители восточноевропейского 
направления в науке пытались определенное время поддерживать академичес-
кие стандарты и даже знакомили немецких ученых с международной дискус-
сией о понятиях «восточноевропейская история» и «Восточная Европа». 

Автор монографии подчеркивает, что в 1935 г. власть окончательно под-
чинила сферу восточноевропейских исследований. В дальнейшем Восточная 
Европа однозначно трактовалась как «отсталый» регион, нуждающийся в при-
внесении на его почву особой западной культуры, носителем лучших образцов 
которой является немецкий народ. Понятие «восточноевропейские исследо-
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вания» практически исчезло, его вытеснило новое понятие – «остфоршунг». 
В рамки этого понятия были включены территории, ранее входившие в состав 
Германской, Российской и Австро-Венгерской империй. Им в политической 
программе нацистов отводилась определенная роль. Так, в концепции А. Роз-
енберга рассматривалось ограниченное использование украинцев как дешевой 
рабочей силы, а их территориального образования как «буферной зоны».

В монографии подробно проанализирован послевоенный период развития 
восточноевропейских исследований в немецкоязычном академическом со-
дружестве. Специальный раздел посвящен исследованиям в этой области ав-
стрийских и швейцарских (немецкоязычных) ученых, раскрыты особенности 
подходов к «образу» восточноевропейских стран и народов в работах иссле-
дователей Австрии и Швейцарии. П. И. Барвинская особо отмечает, что се-
рьезно отличается даже время пробуждения интереса к этой проблеме в среде 
немецкоязычных ученых. Так, в Швейцарии, которая придерживалась поли-
тики нейтралитета, первая кафедра восточноевропейской истории была осно-
вана только в 1970 г., вторая же учреждена через 21 год. Автор справедливо 
называет последнее тридцатилетие ХХ в. «открытием» Восточной Европы 
швейцарцами для собственных научных исследований. Весьма интересным 
является сюжет о дискуссии в ФРГ, посвященной дальнейшей судьбе научного 
направления «восточноевропейская история» и отношение к ней австрийских 
и швейцарских историков на рубеже ХХ-ХХІ ст.

Основным стержнем монографического исследования П. И. Барвинской 
в границах периода второй половины ХХ – начала ХХI вв. стали концепции 
Восточной Европы, созданные учеными ФРГ, а также ГДР в период ее суще-
ствования. При этом автор показала их в тесной связи с реалиями поствоенной 
политической ситуации. В монографии детально проанализирована многопла-
новость интерпретаций образа Восточной Европы в академической среде ФРГ. 
На материалах архива МИД ею рассмотрено сотрудничество и взаимосвязи 
внешнеполитического ведомства и ученых, занимающихся восточноевропей-
скими исследованиями. Отметив безусловное давление на это направление 
исследований со стороны политической элиты, вызванное противостояни-
ем времен холодной войны, она справедливо обратила внимание на возмож-
ность свободы выбора каждого отдельного исследователя, что делает калей-
доскоп трудов представителей данного направления в ФРГ многоцветным и 
разнообразным. 

Анализируя особенности восточноевропейских исследований в ГДР, 
П. И. Барвинская уделила значительное внимание методам и инструментам 
перенесения  на местную почву большого числа концепций советской истори-
ографии. В частности, в Восточной Германии изменилось даже наименование 
восточноевропейских исторических исследований, которые заменила «Исто-
рия народов СССР» и «История европейских стран народной демократии». 
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В монографии подчеркивается, что варианты трактовки Восточной Европы 
в той или другой стране, смысловая нагрузка этого понятия часто служи-
ли важным элементом самоидентификации по отношению к остальному 
немецкоязычному миру. Это нашло отражение в периодическом дистанциони-
ровании или сближении австрийской и немецкой идентичностей, а в период 
холодной войны этот образ служил инструментом построения отдельной «вос-
точногерманской» и «западногерманской» идентичности. 

П. И. Барвинская проанализировала и роль украинского фактора в восточ-
ноевропейских исследованиях немецкоязычного академического сообщества, 
которая рассматривается автором как своеобразный индикатор для определе-
ния отличий в подходах к проблеме немецких, австрийских и швейцарских ис-
следователей, их восприятия национальных и региональных различий на тер-
ритории Восточной Европы. 

Книга П. И. Барвинской «Між наукою і політикою. Інтерпретація Східної 
Європи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ – 
початку ХХІ ст.» представляет несомненный интерес для историков, фило- представляет несомненный интерес для историков, фило-
логов и других представителей гуманитарных знаний. Монография является 
фундаментальным, новаторским исследованием, которое обобщает и подыто-
живает результаты длительной работы ученого над проблемой интерпретации 
образа Восточной Европы немецкоязычными авторами, в первую очередь, 
историками. Успешная разработка этого направления, выход рецензируемой 
монографии позволяет утверждать, что в научных исследованиях историческо-
го факультета ОНУ, наконец, возродилось направление германистики. И это, 
разумеется, радует.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал «Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книго-існик ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книго-
знавство» є професійним виданням, яке було засновано у 2007  р. Свідоцтво 
про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 
№ 14854-3825 Р від 08.10.2007. 

Журнал здійснює наступні типи публікацій:
q	наукові статті
q	короткі повідомлення
q	матеріали конференцій
q	бібліографія
q	рецензії
q	матеріали з історії науки.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

При написанні статей слід враховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 
Президії ВАК «Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до пе-
реліку ВАК України». До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 
ВАК та включають такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і 
її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних 
досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; 
виділення невирішених проблем, яким присвячена стаття; формулювання ці-
лей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:
q	загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
 загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок. 
q	стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; назва, 

текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості 
про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 
11  pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве – 30 мм , праве – 15 мм, 
верхнє – 20  мм, нижнє – 20 мм; сторінки без нумерації. 

До редакції «Вісника...» подається:
q	друкований примірник, підписаний авторами;
q	електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft 

Word; 
q	на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; 

вчений ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де 
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працює автор; контактний телефон, поштова чи електронна адреса для 
співпраці.

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових 
статті згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. 
Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та вимогами міжнарод-
них наукомет ричних баз даних.

Індекс УДК

Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, 
прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де пра-
цює автор; електронна адреса автора (кегль 11).

Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні бук-
ви, кегль 12). 

Анотація (українською, російською) мовою оригіналу друкується перед 
початком статті (11 кегль) та російською чи українською мовами після тексту 
статті. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). 

Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно 
повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 
100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в 
скороченому варіанті. Структура авторського резюме англійською мовою по-
вторює структуру статті та містить:

– предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
– метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
– результат роботи (Finding);
– галузь застосування результатів (Practical value);
– висновки (Results).
Для можливості перевірки редакцією «Вісника» правильності перекладу 

резюме англійською мовою потрібно надсилати також і оригінальну версію, з 
якої здійснювався переклад (російський або український аналог). 

Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути 
лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких 
йдеться мова у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються 
після анотації мовою оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.

Текст статті.
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тек-

сту.
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, 

містить список джерел, на які посилається автор. 
Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
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1) cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список вико-писок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список вико-
ристаної літератури», чи «Список використаних джерел», чи «Список викорис-
таних джерел та літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися 
в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й 
бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» (кегль 
11). Див. зразки оформлення: http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/

2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з до-
триманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних поси-
лань із заголовком References:

• транслітерація кирилиці латиницею:
 – українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» 
затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, 
встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян 
України латиницею у закордонних паспортах;

 – російська мова. Використовувати правила транслітерації Держдепар-
таменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

• при оформленні посилань використовувати видозмінений бібліографіч-
ний стиль Harvard: 

 – автори – транслітерація
 – назва статті – транслітерація [переклад англійською]
 – назва джерела – транслітерація – курсивом
 – місце видання – переклад англійською
 – рік, номер, сторінки – переклад англійською
 – знаки «. –» замінити на «.» або «,»; знаки «/», «//» не використовувати.
П р и к л а д и: 
Книга
Tartakovskiy A. G. Voennaya publitsistika 1812 goda [The Military Publicism of 

1812]. Moscow, 1967, 218 p.

Стаття з журналу 
Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V., Kardy-

mon  D.  V.
Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-

economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaist-
vo. 2008, no.11, pp. 54-57. 

Електронний ресурс
Kuznetsova N. Vysshaya tekhnicheskaya shkola v Nizhnem Novgorode [Techni-

cal Higher School in Nizhny Novgorod]. Available at: http://www.unn.ru/90/?main=
90&sub=gazeta&page=9 (accessed 14 October 2013).
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Дата надходження статті до редакції (проставляється редакцією).
Додаток (якщо він є) (кегль 12).
Тексти архівних документів чи витяги з інших документів у тексті статті 

набирати 11 кеглем.
Відомості про продовження публікації наводять в кінці кожної частини 

«Продовження (Закінчення) у наступному випуску». На сторінці з початком 
кожної частини в підрядній примітці чи перед текстом – «Продовження (За-
кінчення). Початок див. …».

Посилання на використані джерела в тексті статті подавати тільки у  ква-
дратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки на-
водити після номера джерела, через кому (з маленької букви «с»), далі її но-
мер (наприклад: [1, с. 5]).  Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких 
як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54). 

Не робити посторінкових посилань. 
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим 

зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід по-
давати в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований при-, друкований при-
мірник не видається.

Статті слід подавати до редакційної колегії серії журналу або надсилати за 
адресою:

Наукова бібліотека Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова
вул. Преображенська, 24,
65082, м. Одеса, Україна
чи надіслати електронною поштою за адресою:
visn_bibl@onu.edu.ua

Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.
Електронна версія журналу «Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліо-

графознавство, книгознавство» знаходиться за адресою, де також можна 
ознайо митись більш детально з вимогами до оформлення публікацій:

http://vislib.onu.edu – офіційний сайт журналу.



Українською, російською та англійською мовами

Адреса редколегії журналу:
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Адреса редколегії серії:
вул. Преображенська, 24, м. Одеса, 65082

Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

Верстка В.Г. Вітвицька 

Підписано до друку 07.10.2014 р. Формат 70×108/16.  Ум. друк. арк. 15,75. 
Тираж 100 прим. Зам. № 998.

Видавець і виготовлювач
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4215 від 22.11.2011 р.
65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12, Україна

Тел.: (048) 723 28 39
e-mail: druk@onu.edu.ua




