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          Інтеґрація української 
академічної спільноти до 

світової науки через 
забезпечення доступу до 

міжнародних  інформаційних 
ресурсів та включення наукових 
ресурсів українських вчених до 

світових мереж знань.  
 

Електронна інформація – 
університетам України  



Партнери проекту:  
 Києво-Могилянська Фундація в Америці  
 Нортвестерн Університет (США)  
 Національний університет «Києво-

Могилянська академія»  
 Асоціація «Інформатіо Консорціум»  
 Львівський національний університет 

ім.І.Франка  
 Харківський національний університет 

ім.В.Каразіна 
 Інші університети України, що приєднаються  



Проектом передбачено 
 

 Створення та розвиток системи Центрів Знань 
в університетах України 

 Створення системи навчальних програм та 
тренінгів університетських спільнот  

 Створення двонаправленої  системи обміну 
інформацією між Україною та світовою 
академічною спільнотою  

 Доступ до світових інформаційних наукових  
ресурсів: ліцензованих, відкритих 

 Створення та розповсюдження власних 
ресурсів університетських громад України - 
репозитарії та відкриті електронні журнали 



«Інформаційний вибух» 
http://www.idc.com/ 

 Цифрове багатство людства: 161 
екзабайт інформації 37 млрд. DVD-
дисків ЧИ 12 стопок книг від Землі 
до Сонця. 

 До 2010 - 988 екзабайт 
 Сьогодні 75% цифрової інформації 

створюють, копіюють та зберігають 
самі користувачі, 25% – організації, 
але це співвідношення змінюється!  
 



Перехід до е-технологій 

 Розвиток науки та зростання обсягів 
публікацій: за наступні 5 років проекти e-
Science створять більше наукової 
інформації, ніж було створено за всю 
історію людства   
 Текст Біблії      = 5 Mб 
 Річний обсяг наукових робіт     = 1 Tб 
 Обсяг колекцій Бібліотеки Конгресу США   = 20 Tб 
 Архів Інтернет (1996 – 2002)    = 100 Tб 



Трансформація Бібліотеки в 
інформаційному суспільстві  

 Роль і статус бібліотеки визначатиметься її 
можливостями щодо кумуляції, обробки й 
поширенні в часі та просторі масивів 
електронних даних 

 
   Електронні видання + мережні технології їх 

доставки – домінуюча складова бібліотечно-
інформаційної інфраструктури  



Трансформація Бібліотеки в 
інформаційному суспільстві 
 В фондах бібліотек – документи, що не 

належать їм фізично: Бібліотеки вже не 
власники інформаційних ресурсів, а 
інформаційні посередники між е-ресурсами та 
користувачами  

 Віддалений доступ до е-ресурсів: користувач 
навіть не знає, де розташовано ресурс та 
звідки він прийшов 
 



Трансформація Бібліотеки в 
інформаційному суспільстві 
 Е- каталоги та/чи інші довідково-пошукові системи 

включатимуть й віртуальні для бібліотеки 
ресурси 

 Збільшення бюджетів: е-видання не вимагають 
затрат на фізичну обробку та збереження. Але – 
підготовка кваліфікованого персоналу + створення 
інфраструктури + придбання ліцензованих пакетів   

 Зміна в ідеології та технології формування фонду, 
ос. у відборі та замовленні: вартість 
комплектування  (передплати); ліцензування, 
забезпечення доступу, захист авторських прав 

 “Пакетні придбання” 
 Роль Консорціумів  

 



Трансформація Бібліотеки в 
інформаційному суспільстві 

 Зміни в процесах обслуговування: 
віддалений доступ конкурує з фізичним  
відвідуванням бібліотеки   

 Зміни в МБА та ЕДД 
 e-learning : партнерство з університетами в 

створенні е-навчальних платформ/сервісів  
 Видавнича роль Бібліотек  (архіви, 

журнали)  
 



Електронна 
бібліотека НаУКМА  
 47 246 назв е-ресурсів  
 Електронні журнали – 45 000 назв  
 Електронні книги – 2246 назв (власні -  

466) 
 Бази даних – 37 
 Електронні бібліотеки – 2  

 



Електронна 
бібліотека НаУКМА: передплата  
Бази даних :  
 EBSCO – 17  
 Elsevier – 3 (Business, Management and 

Accounting (79) ,  Social Science (176), SCOPUS  
 Ліга – закон 
 East View “ Видання України”   
 Oxford University Press   
 Електронна бібліотека Springer Link's е Book 

collection – понад 1700 книг 
 Електронна бібліотека Рубрикон – (60+ 

довідників, енциклопедій,   словників) 

http://www.oxfordjournals.org/


Ресурси вільного доступу  
 arXiv.org  
 Directory of Open Access Journals - Довідник 

Журналів Відкритого Доступу -3117 назв  
 The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB -

16742  
 Open J-Gate - 4384  
 Світова Електронна Бібліотека Google  
 HighWire Press (957 журналів)  
 PubMed  
 Theses Canada Portal   
 Журнальный зал  
 Elsevier - доступ до публікацій нобелівських 

лауреатів  
 

http://www.doaj.org/home
http://www.books.google.com/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/


 
 
 
 
 
Тестовий доступ – 2007 

 Електронна бібліотека Association for Computing 
Machinery 

 7 нових баз EBSCO:  
Academic Search Complete  
Business Source Complete  
EconLit with Full Text  
Literary Reference Center (LRC)  
MLA International Bibliography  
MLA Directory of Periodicals  
SocINDEX with Full Text  
 
 Журнали видавництва Nature Publishing Group. 
 Журнали видавництва  IOPscience Publishing  
 до електронних книг видавництва Elsevier 



Менеджмент е-ресурсів  

  Управління колекцією 
електронних ресурсів  в 

бібліотеці – це комплекс 
взаємопов’язаних логічних 
процесів та операцій, що 

потребують організаційних, 
технічних, технологічних рішень 
 



Менеджмент е-ресурсів 
 Організаційні рішення та включення роботи з 

електронними ресурсами до стратегічних та 
тактичних планів бібліотеки 

 Вирішення технічних питань (організація 
достатньо швидкого та якісного доступу до 
Інтернет, придбання відповідного технічного 
забезпечення тощо)  

 Фінансове забезпечення  
 Кадрове забезпечення: проектні групи 

(міжфункціональний підхід)   
 



Електронна бібліотека НаУКМА: 
Організація доступу 

 Електронний каталог (2004 рік) : віртуальна 
колекція.  

 Веб сторінка (2000 рік) – перелік баз даних з 
коротким описом. 

 Перелік А to Z (2007 рік) – алфавітний та 
предметний перелік всіх електронних 
журналів  
 Доступ до  всіх е-журналів з одного місця 
 Зручне управління е-колекцією 
 Звіти 
 



 
Електронна бібліотека НаУКМА: 

Організація доступу  
 Віртуальна колекція електронного каталогу “еРесурси” -  

понад 10 000 бібліографічних записів    
 доступ до ресурсу через гіпертекстове посилання з повного 

бібліографічного запису  
  Особливостями бібліографічного опису електронних ресурсів в OPAC 

є чи окремий запис, чи помітка у відповідних полях про існування е-версії 
друкованого видання. 

  Експорт MARC-записів на електронні ресурси, які легко інтеґруються 
у каталог Бібліотеки 

 
Каталогізація е-ресурсів  та розміщення записів в електронному 

каталозі бібліотеки надають:   
 інформацію  про ресурс;  
 повну інформацію про цілісну колекцію бібліотеки;  
 зв’язок з друкованим варіантом, якщо такий передплачує бібліотека 

(користувач вибирає зручніший);  
 звичний для користувачів інтерфейс;  
 бібліографічний та авторитетний контроль.  

 







Веб-сайт бібліотеки 
 

  Розділ «Електронні журнали та бази даних»:   
перелік всіх е-ресурсів за категоріями:  

 Ресурси вільного доступу   
 Передплачені ресурси  
 Тестовий період  
 
 Коротка інформація про ресурс та гіпертекстове 

посилання на нього.  

















Популяризація ресурсу  
 Тренінги, навчання, 

семінари для різних 
категорій користувачів 

 Листи розсилки 
 Оголошення 
 Форум  
 Індивідуальні 

консультації  

http://images.search.yahoo.com/search/ http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dteaching%2B%26fr%3Dyfp-t-501%26toggle%3D1%26cop%3Dmss%26ei%3DUTF-8&w=154&h=165&imgurl=www.hull.ac.uk%2Fphilosophy%2Fimages%2FUndergraduates%2Fteaching.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.hull.ac.uk%2Fphilosophy%2FUndergraduates%2FTeaching.htm&size=10kB&name=teaching.jpg&p=teaching&type=jpeg&no=5&tt=2,501,526&oid=b00120e95f3db61e&ei=UTF-8


Статистика використання  
 Потреби та поведінка  користувачів  
 хто, з якою частотою звертається до яких ресурсів (за 

тематикою, хронологією, конкретними назвами чи авторами 
статей, пошук в межах однієї назви чи постатейний в усіх 
журналах видавництва) 

 з яких робочих місць та в які періоди часу 
 тип пошуку (предметний, за автором, назвою тощо) 
 точки доступу (з електронного каталогу чи веб-сайту) 
 кількість переглядів анотацій статей та завантажень повних 

текстів статей 
 формати, яким надають перевагу користувачі при 

завантаженні (PDF чи HTML) тощо  
 

Вартість 1 статті?    



Найпопулярніші видання -
2007   

 Foreign Affairs  (443)  
 HARVARD BUSINESS REVIEW  (390)  
 TRANSACTIONS OF THE CHARLES S. 

PIERCE SOCIETY (208)  
 REVIEW OF SOCIAL ECONOMY (123) 
 Gender, Work and Organization (122)  
 Economist (92)  
 Accident Analysis & Prevention (84)   



EBSCO  

 Academic Search Premier -  3159  
 Academic Search Complete - 484  
 Business Source Premier -1081  
 EconLit with Full Text -133 
 Newspaper Source -140   

http://search.epnet.com/


 
Статистика використання:  
Бази даних EBSCO  
 
 Пошуків – 11 978 

 
 Зкачувань повних текстів – 5 565 

 
 Рефератів – 3 427 



ScienceDirect  
 
 Пошуків – 1 176 
 Сесій – 1 224 
 Зкачувань повних текстів – 940  
 Рефератів - 749 
 Запити на всі сторінки – 9 959 



ScienceDirect  
 
 Accident Analysis & Prevention 
 Research in Social Stratification and Mobility 
 Anthropologie, L‘ 
 Transportation Research Part A: Policy and Practice 
 European Journal of Operational Research 
 Computers & Operations Research 
 Aggression and Violent Behavior 
 Journal of Environmental Management 



SCOPUS 
Пошуків – 792 

 Сесій – 508 
 Рефератів – 301  
 Посилань до документів в інші системи 

(бази даних)  – 127 



Видавнича роль Бібліотеки  

 Журнали відкритого 
доступу  

 Архіви відкритого 
доступу    

http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/


Відкритий доступ  

 основні принципи використання нових 
можливостей електронних видань для 

забезпечення широкого доступу та обміну 
думками науковців 

 важливість збереження рецензування, 
архівування наукових публікацій 

 важливість дотримання авторського права 
разом з широким безкоштовним 

доступом до авторських публікацій.  



Open Access – звернення до всіх 
зацікавлених сторін 
 організаціям, що фінансують - як послуга для 

суспільства та позитивна віддача від їхніх  інвестицій в 
дослідження;  

 авторам – призведе до широкого розповсюдження 
та впливу їх робіт; 

  читачам – надасть доступ до всіх першоджерел;  
 видавцям та рецензентам – у більш високій оцінці їх 

праці;  
 бібліотекам – дозволить якісно задовольняти 

різноманітні інформаційні запити користувачів;  
 дослідницьким установам та інституціям – 

збільшить їх присутність, репутацію і 
престиж;  



ЦІЛІ:  
  забезпечення вільного доступу до 

наукових матеріалів; 
 забезпечення тривалого збереження (як 

фізичного збереження електронних 
публікацій, так і стабільності електронних 
ідентифікаторів) 

 гарантія незмінності електронної публікації  
 можливість обміну метаданими про 

об'єкти, що розміщені в репозитарії та 
організації пошуку по розподіленим 
репозитаріям. 



Дякую 
за увагу !  

 
Ярошенко Тетяна 
yaroshenko@ukma.kiev.ua 
+380 44 425 60 55  
 

mailto:yaroshenko@ukma.kiev.ua
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