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План 

Відкритий доступ 
 

Відкриті журнали та Інституційні репозитарії в 
Україні  – основні проекти та тенденції 
розвитку  
 
 

Проект інституційного репозитарію НаУКМА - 
“eKMAIR”   



Використані матеріали  
 

 Budapest Open Access Initiative -http://www.soros.org/openaccess/forum.shtml  
 Briefing Paper was written by Alma Swan 
 TECHBRID: Self-Archiving FAQ http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/ 
Переклад російською - http://new.hse.ru/sites/collections/reports/DocLib/Self-Archiving-

FAQ-ru.htm 
 Вопросы и ответы о самоархивировании -http://socionet.ru/docs/self-

archiving-FAQ-ru.htm 
 Peter Suber's Open Access Overview -Peter Suber's 
Open Access Bibliography, from Charles W. Bailey, Jr. 

http://www.escholarlypub.com/oab/oab.htm 
 Scholarly Electronic Publishing Bibliography (Version 74, from Digital 

Scholarship) -http://www.digital-scholarship.org/sepb/sepb.html (3,250+ articles, 
books, and other printed and electronic sources that are useful in 
understanding scholarly electronic publishing efforts) . 

 OASIS (the Open Access Scholarly Information Sourcebook  
 

 
 

http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/
http://new.hse.ru/sites/collections/reports/DocLib/Self-Archiving-FAQ-ru.htm
http://new.hse.ru/sites/collections/reports/DocLib/Self-Archiving-FAQ-ru.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
http://www.escholarlypub.com/oab/oab.htm
http://www.escholarlypub.com/oab/oab.htm
http://www.digital-scholarship.org/sepb/sepb.html
http://eprints.utsc.utoronto.ca/oasis/


 

• Open Access Directory: - http://oad.simmons.edu - wiki (April 30, 
2008) -  Peter Suber and Robin Peek 

• BOAI Forum. The forum associated with the Budapest Open Access 
Initiative. Moderated by Peter Suber (Earlham College) -
http://www.soros.org/openaccess/forum.shtml 

• Open Access Wiki -http://openaccess.wetpaint.com 
• Open access resources by and for librarians 

http://oalibrarian.blogspot.com/ 
• American Scientist Open Access Forum  from American Scientist. Moderated by Stevan Harnad.  
• Economics of Open Access. Moderated by Alastair Dryburgh.  
• Eprints Community. The forum associated with the eprints archiving software.  
• OAI-Eprints list from the Open Archives Initiative.  
• Open Data from SPARC. On open access to data. Moderated by Peter Murray-Rust.  
• Ozeprints. On OA archiving developments in Australia. Moderated by Belinda Weaver. To subscribe, 

send an e-mail to listserv@library.uq.edu.au with the message 'subscribe ozeprints' in the body of the 
message.  

• PLoS Community Boards from the Public Library of Science.  
• ScholComm from the American Library Association. On scholarly communication.  
• SSP-L from the Society for Scholarly Publishing.  
• SPARC-IR from SPARC. On institutional repositories.  
• SPARC Open Access Forum (SOAF) from SPARC. Formerly called the FOS Forum. On open-access 

developments broadly construed, especially issues raised by the SPARC Open Access Newsletter or 
Open Access News blog. Moderated by Peter Suber.  
 

Форуми - open-access issues  

http://oad.simmons.edu/
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://oalibrarian.blogspot.com/
http://oalibrarian.blogspot.com/
http://american-scientist-open-access-forum.amsci.org/archives/American-Scientist-Open-Access-Forum.html
http://www.amsci.org/amsci/amsci.html
http://www.communityzero.com/econoa
http://community.eprints.org/phpBB/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/guide.htm#eprints
http://lists.openlib.org/mailman/listinfo/oai-eprints
http://www.openarchives.org/
http://www.arl.org/sparc/opendata/index.html
http://www.arl.org/sparc/
mailto:listserv@library.uq.edu.au
http://www.plos.org/community/
http://www.plos.org/index.html
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/scholarlycomm/scholcommdiscussion.htm
http://www.ala.org/
http://www.sspnet.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3625
http://www.sspnet.org/
https://mx2.arl.org/Lists/SPARC-IR/List.html
http://www.arl.org/sparc/
http://www.arl.org/sparc/soa/index.html#forum
http://www.arl.org/sparc/
http://www.arl.org/sparc/soa/index.html#newsletter
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html


OctobOctober 14, 2008 will er 14, 
2008 will  

• Тиждень Відкритого Доступу в 2009 році  
відбудеться 19 – 23 жовтня! 

• 14 жовтня  2008 – перший  в світі День Відкритого 
Доступу!  

• Організатори -  SPARC (Коаліція Дослідницьких 
Публікацій та  Ресурсів), Наукова Публічна Бібліотека 
(PLoS), та  громадський рух «Студенти за Вільну 
Культуру»  

• 120 університетів в 27 країнах святкували День 
Відкритого Доступу в 2008. 

• http://www.openaccessweek.org/   

http://www.openaccessweek.org/
http://www.plos.org/
http://www.arl.org/sparc
http://freeculture.org/
http://www.eifl.net/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://www.openoasis.org/


eIFL.net 
 
– eIFL – електронні ресурси  
– Розвиток бібліотечних консорціумів  
– eIFL IP – Інтелектуальна власність  
– eIFL FOSS – відкрите програмне 

забезпечення  
– eIFL OA – Відкритий доступ 

 

http://www.eifl.net/cps/sections/home/






 Відкритий доступ: трохи історії 

• Технологічно  ІВД  базується на практиці 
електронних публікацій результатів наукових 
досліджень, які автори розміщували на 
мережевих серверах для відкритого доступу 
(англ.“E-Prints”).  

• Початок 90-х р. 20 століття – альтернатива 
традиційним журнальним публікаціям 



Відкритий доступ: трохи історії  
  В 1990-х рр. необхідність радикальних змін в сфері 

наукових комунікацій визнається вже усіма. Дискутуються 
лише окремі питання щодо природи змін, які повинні 
відбутися. Серед каталізаторів таких змін: 

 
• Зростаючі темпи отримання важливих наукових результатів в 

різних науках (передусім, в фізиці, біології, інформатиці), 
вимагають більш оперативного їх розповсюдження для наукової 
спільноти (ніж це було можливим через традиційні журнальні 
публікації).  

• Повсякчасне розповсюдження швидкодіючих обчислювальних 
мереж та персональних компютерів  у розповсюдженні наукових 
результатів  

• «криза серіальних видань» - комерційна економічна модель 
наукових публікацій значною мірою підірвана стрімким зростанням 
цін на передплату журналів при відносно незмінних бюджетах 
бібліотек (зростання цін на журнали вище, ніж рівень інфляції, 
щорічно + 12-17% на STM, + 50% - соціальні науки. STM market  - $US 
8.5 billion )  - ( 5 видавництв $US 5,8 billion. -  Elsevier, Springer, 
Thompson Scientific, )   
 
 



arXiv -http://www.arxiv.org/ 
• Найбільш відомий приклад успішного використання мережевих 

технологій для оперативного розповсюдження наукових досягнень – 
електронний Архів з фізичних наук -  arXiv 
 

• arXiv - «е-print» сервер електронний публікацій – Пауль Гінспарг (1991, 
Національна Лабораторія Лос Аламос, США) - Cornell University 
 

• 3 Oct 2008: arXiv passes half-million article milestone 
 in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology and 
Statistics  
 

• 531,655   
 

arXiv  радикально змінив парадигму публікацій у відповідній 
науковій галузі  

 

http://arxiv.org/new/#oct2008


Зміни на інформаційному ринку 

• 2004 : вперше  продаж онлайнових версій продуктів 
та послуг перевищили продажі друкованих публікацій 
=  55% інформаційного ринку Європи.  

• 2006 год - 62% інформаційного ринку   
• До 2020 р. – відмова від друкованих видань на 

користь електронних. В природничих та технічних 
науках – раніше…  

• 300 000 periodicals of all types, 145 000 – journals,  
45 000 – academic journals/20 000+ e-journals/2354 e-only 

academic journals/ 1262 – реферовані  
 (ULRICH -http://www.ulrichsweb.com) 

 
 
 



1. Scientific Publication Packages - Jane Hunter - Autumn 2006 
From “Enhanced publications (what are they, why are they 

important)” by Dr.Leo Waaijers, 
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/training/2008-chisinau/12 

 
• - текст 
• - дані 
• - зображення 
• - візуалізації 
• - графіки 
• - математичні функції 
• - параметри програмного 

забезпечення  
• - запис в блозі 
• - відео запис 
• - рецензії 

http://www.ijdc.net/ijdc/article/view/8/7
http://www.ijdc.net/ijdc/article/view/8/7
http://www.ijdc.net/ijdc/article/view/8/7
http://www.ijdc.net/ijdc/article/view/8/7
http://www.ijdc.net/ijdc/article/view/8/7
http://www.ijdc.net/ijdc/article/view/8/7
http://www.ijdc.net/ijdc/article/view/8/7
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/training/2008-chisinau/12
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/training/2008-chisinau/12
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/training/2008-chisinau/12
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/training/2008-chisinau/12
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/training/2008-chisinau/12


Creative Commons или CC licenses 
- http://creativecommons.org/ 

 Share, Remix, Reuse — Legally 
 
 

Creative Commons defines the spectrum of 
possibilities between full copyright — all rights 
reserved — and the public domain — no rights 

reserved: keep your copyright while inviting certain 
uses of your work — a “some rights reserved” 

copyright. 
• CC-BY for "by" or attribution;  
• CC-NC for no commercial use;  
• CC-ND for no derivative works;  
• CC-SA for share-alike;  
• and some combinations like CC-BY-NC-ND and CC-BY-

NC-SA.  

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses
http://creativecommons.org/


Відкритий доступ:  
 

BOAI (2001) -   http://www.soros.org/openaccess/ 
 

Безкоштовний онлайновий доступ до наукової 
інформації  
 

Вільне використання такої інформації для 
досліджень, навчання тощо 
 

За автором зберігається право контролювати 
свою роботу та право на посилання та цитування 

   



Відкритий доступ:  
 

• Використання нових можливостей 
електронних видань для забезпечення  

широкого безкоштовного доступу та 
комунікації вчених  
При важливості  

• Рецензування (peer review)  
• Архивування  

• Дотримання авторського права 



Відкритий доступ  
 

• Фінансування всіх витрат за рахунок 
автора та/чи інституції, де він працює  

•   Безкоштовний вільний доступ 



Відкритий доступ – кому це потрібно?  

• організаціям, що фінансують – як послуга 
суспільству та позитивна віддача від інвестицій в 
науку   

• авторам – більш широке розповсюдження та 
вплив їхніх робіт = науковий авторитет  

• видавцям та рецензентам – вища оцінка їхньої 
праці 

• користувачам та бібліотекам – доступ до джерел 
наукової інформації  

• Науковим організаціям (університетам!) –  
авторитет, престиж в науковому світі = 

рейтинг   



Відкритий доступ 
• Більшість досліджень та значна частка передплати наукових 

журналів фінансується державою. Держава не лише має право, 
але й ЗОБОВЯЗАНА вимагати від автора опублікування 
результатів свого дослідження  

↓ 
• Вимога до автора зробити свою статтю ДОСТУПНОЮ через 

репозитарій, якщо стаття ґрунтується на дослідженні,що  
фінансоване державою 
 

• Університети повинні вимагати того ж від своїх штатних 
співробітників, якщо дослідження виконане в межах планів НДР 
ун-ту, в лабораторіях ун-ту тощо (навіть у випадку, якщо 
дослідження фінансоване недержавним грантом)  

http://openaccessday.org/wp-content/uploads/oa_button1.jpg


Підтримка Відкритого доступу 
 BBB. Budapest Bethesda Berlin. The three major public 

statements defining OA (Будапештська 
ініціатива,2001;Bethesda Statement- 2003; Берлінська 
декларація, 2003, 2004, 2005)  

Wellcome Trust, 2003 
 

 Дослідження парламенту Сполученого Королівства, 2004 
 

 Комісія з бюджетних асигнувань США, 2004 
 

 Дослідження Європейської комісії економічної та технічної 
еволюції ринку наукових публікацій в Європі, 2006 

 Відповідні програми в різних державах  
 IFLA, SPARC, SLA , CILIP 

 

 Рекомендації Асоціації Європейських Університетів,2008 

http://www.soros.org/openaccess/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html


Рекомендації Асоціації Європейських Університетів,2008  
1. Університети повинні розвивати інституційні політики та 

стратегії щодо контролю за якістю результатів 
досліджень (в т.ч. через статті)  для ширшого їх 
розповсюдження, максимізації їхньої бачення, 
доступності  та наукового впливу. 

2. Для досягнення цього найкращим є створення 
інституційного репозитарію чи участь у спільному 
(міжуніверситетському)  репозитарії.  ІР мають 
враховувати найкращий досвід (враховуючи рекомендації 
DRIVER  та подібних проектів), бути сумісні з OAIPMH 
протоколами, бути інтероперабельними... 

3. Університетські інституційні політики мусять вимагати від 
дослідників самоархівування їхніх наукових публікацій 

4. Університети повинні включати питання захисту 
авторських прав в свої системи управління (intellectual 
property rights (IPR) management). Відповідальність 
університету – інформувати дослідників про прозору та 
зрозумілу систему копірайтів ... 



Позиція держави (Україна) 
 Постанова ВР України „Про рекомендації парламентських 

слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в 
Україні”, 2005.   

 Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 рр.”, 2007. : Відкритий 
доступ - один з пріоритетів розвитку інформаційного 
суспільства в Україні: „забезпечення відкритого 
безкоштовного Інтернет-доступу до ... ресурсів, створених 
за рахунок державного бюджету України”. 

 Е-публікація = друкованій: наказ ВАК,  2005  
 15 е-видань (ВАК)  
Наказ 07.07.2008   N 436/311 „Про 

затвердження Порядку передавання 
електронних копій друкованих наукових 
фахових видань на зберігання до Національної 
бібліотеки імені В.І.Вернадського” - з метою 
забезпечення збереження видань  та їх надання в 
загальний доступ в режимі   on-line (інтернет) (584+). 

http://openaccessday.org/wp-content/uploads/oa_button1.jpg


Україна   
• 904 внз,з них 351 – 

університети  
• 119 НДІ (НАН України)  
• Чисельність зайнятих в 

науці – понад 179 тис. 
осіб, в т.ч. 84,4 тис. 
докторів і кандидатів наук  

• 1300+ наукових журналів  
• 170 000 публікацій 

щорічно    
АЛЕ:  
• Наклад - 200 прим.  
• 18 600 в міжнародних 

журналах   
 

- У нас, - пояснила Аліса, ледь 
переводячи дух, - коли отак довго 
мчиш, мов ошпарений, то, зазвичай, 
опиняєшся в іншому місці. 
- Яка повільна країна! - зауважила 
Королева. - А в нас, як бачиш, біжиш, 
мов ошпарений, аби тільки 
втриматися на місці. А хочеш 
дістатися куди інде - біжиш 
принаймні вдвічі швидше! 

Льюїс Керролл Аліса в Задзеркаллі 



1300 чи 19 ??? 
 

• 19 журналів - включені до бази Інституту наукової 
інформації Томсона (ISI).  
 

• «Прикладна механіка» (IF - 1,74).  
• «Физика низких температур» (IF - 0,769).  
• «Experimental Oncology»  (IF -  0,752) 
•  «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (IF - 0,165) 
•  «Порошковая металлургия» (IF - 0,147)  
• «Металлофизика и новые технологии» (IF - 0,084).   
• «Український антарктичний», «Ботанічний», «Біохімічний», «Гідробіологічний» и 

«Фізіологічний» журналы, «Доповіді НАН України». ..  
 

• 30 – 100  журналів  - ознаки наукових - система незалежного рецензування, 
англомовні резюме та сайти тощо    

 
Переважна кількість видань, які ВАК визнав науковими НЕ Є 

ТАКИМИ 



Два шляхи Відкритого  
доступу 

 
 
Золотий - Журнали відкритого доступу 

 

Зелений - Архіви (репозитарії) 
відкритого доступу (самоархівування) 

http://openaccessday.org/wp-content/uploads/oa_button1.jpg


Open Access Journals (OAJ)   
 

 DOAJ:   http://www.doaj.org/ 
  
“we take the right of users to "read, download, copy, 

distribute, print, search, or link to the full texts of these 
articles"  

 
The journal must exercise peer-review or editorial 

quality control to be included  
 

• Початок – травень 2003 - 300 журналів  
• 4012  назви журналів     
• 1437  журналів – постатейний пошук  
• 268581  статей 

http://www.doaj.org/


 



OA journals 

• OA journals conduct peer review.  
• OA journals typically let authors retain 

copyright.  
• Some OA journal publishers non-profit 

(e.g. Public Library of Science or PLoS) 
and some are for-profit (e.g. BioMed 
Central or BMC).  
 

http://www.plos.org/index.html
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/


Україна - 15 журналів  
• Condensed Matter Physics  
• Fizika Nizkih Temperatur  
• Gendernye Issledovaniâ  
• Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry  
• Journal of Physical Studies  
• Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers  
• SIGMA - Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and 

Applications  
• Ukraïns'kij hìmìoterapevtičnij žurnal  
• Ukrainian Journal of Physical Optics  
• Ukrainian Journal of Physics  
• Ukrainica Bioorganica Acta  
• Морфологія  
• Biopolymers and Cell ("B&C")  

http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.icmp.lviv.ua/journal/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://fnte.ilt.kharkov.ua/fnt_e.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.kcgs.org.ua/gurnal.shtml
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://jmage.ilt.kharkov.ua/mag_e.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ktf.franko.lviv.ua/JPS/index.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.speleogenesis.info/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.emis.de/journals/SIGMA/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.emis.de/journals/SIGMA/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj.htm
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj.htm
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj.htm
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ifo.lviv.ua/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://ujp.bitp.kiev.ua/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.bioorganica.org.ua/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHOLOGY/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode


Free and open-source journal 
management software 

• DiVA. From the the Electronic Publishing Centre at Uppsala University 
Library.  

• DPubS. From Cornell University Library and Pennsylvania State University 
Libraries and Press.  

• E-Journal. From Drupal.  
• ePublishing Toolkit. From the Max Planck Gesellschaft.  
• GAPworks. From German Academic Publishers (GAP).  
• HyperJournal. From the University of Pisa.  
• Lodel. Lodel is the publishing software behind Revues.org.  
• OpenACS  
• Open Journal Systems. From the Public Knowledge Project.  
• SOPS. From SciX.  
• Topaz. From the Public Library of Science.  
The list is hosted by the Open Access Directory, a wiki - 

http://oad.simmons.edu  
     

http://www.diva-portal.org/about.xsql
http://epc.ub.uu.se/
http://dpubs.org/
http://drupal.org/project/ejournal
http://drupal.org/
https://dev.livingreviews.org/projects/epubtk/
http://www.mpg.de/
http://developer.berlios.de/projects/gapworks/
http://www.sub.uni-hamburg.de/gap/
http://www.hjournal.org/download
http://www.lodel.org/
http://revues.org/
http://openacs.org/
http://pkp.sfu.ca/ojs/
http://pkp.sfu.ca/
http://www.scix.net/sops.htm
http://www.scix.net/
http://www.topazproject.org/trac/wiki
http://www.plos.org/


Відкриті журнали НАУКМА  



 
 

Е-журнали в Україні – 80 +  
• Довідник е-журналів України:   
• http://www.library.ukma.kiev.ua/ 
• http://www.informatio.org.ua/ 

 
• Портал наукової періодики  - (584 + 16-

електронні) http://www.nbuv.gov.ua 
 
Наукова електронна бібліотека 

періодичних видань НАН України  –  
 

http://www.library.ukma.kiev.ua/
http://www.informatio.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/






Наукова електронна бібліотека 
періодичних видань НАН України  –  

http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/ 
 



Архіви (репозитарії) 
відкритого доступу 

 
 •Інституційні репозитарії - IR– належать 

інституції (університету, інституту, 
департматенту тощо)  
 
•Тематичні – належать дисциплінам 
(мультиінституційні)  
 
•Урядові -  A repository for governmental 
data 
 



ЦІЛІ:   
• Забезпечення вільного доступу до наукових 

матеріалів;  
• Забезпечення їхнього архівування та 

збереження (як фізичного збереження е-
публікацій, так і стабільності е-
ідентифікаторів) 

• Гарантія незмінності е-публікацій 
• Можливість обміну метаданими по обєктах  

репозитарію та організації пошуку по 
розподілених репозитаріях – 
інтероперабельність  



IR =  Save, Share, Search 
SAVE  
• Store your work in an organized, secure, and searchable archive   
• Preserve your articles, datasets, images, course materials, and 

more  
• Let Librarу manage your research for the long term — no need to 

manage your own web server  
 

SHARE 
• Distribute your research quickly  
• Enjoy worldwide visibility, permanently  

 
SEARCH 
• Get top search results in Google  
• Increase accessibility to your work  
• Browse others' research  

 



Інституційні репозитарії 
Забезпечують створення нової моделі наукової 
комунікації  
Вільний доступ до результатів досліджень  
Підтвердження контролю над дослідженнями 
 Підвищення конкуренції та зменьшення монополїї 
журналів  
Наукова, соціальна та економічна значимість 
наукових досліджень = статус університету 
(підвищення рейтингу, авторитету та престижу 
інституції та її бібліотеки 
 Реальні показники якості наукової 

роботи університету 



Ініціатива відкритих архівів 
(Open Archives Initiative - OAI)  

• Ініціатива відкритих архівів розробила загальні коди 
для тегів метаданих (наприклад, "дата", "автор", 
"назва", "журнал" тощо).   
 

• Повнотекстові документи можуть мати різні формати 
й бути розміщеними в різних місцях, але якщо вони 
використовують однакові теги для метаданих, вони 
стають  «інтероперабельними".  
 

• Пошукові машини можуть збирати ці метадані 
("harvest"), крім  того, в усіх цих документах може 
здійснюватися пошук так само, як би вони 
зноходилися в ОДНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ 
КОЛЕКЦІЇ, доступній для всіх 

http://openaccessday.org/wp-content/uploads/oa_button1.jpg


Цілі самоархівування  
 

Забезпечити наявність повних текстів відрецензованих наукових  
результатів учених та їх інституцій та можливість  доступу до 

них, пошуку та використання будь-якими потенційними 
користувачами через Інтернет.  

 
  максимизація їхньої присутності, використання та ефекту   

 
Максимизація переваг для учених та наукових організацій у формі 

престижу, премій, заробітньої платні та грантових надходжень,   
 

   максимизація переваг для науки в цілому (отже, і для суспільства, яке 
фінансує її) з точки зору розповсюдження та застосування наукових 

результатів  
 

Відкритий доступ є одночасно оптимальним та 
неминучим 

http://openaccessday.org/wp-content/uploads/oa_button1.jpg


Що таке самоархівування?  
 • Самоархівування -  депонування цифрового 

документу на загальнодоступному веб-сайті, в архіві, 
сумісному з OAI.  
 

• Депонування передбачає простий веб-інтерфейс, в 
який користувач, використовуючи елементарні 
операції («copy/paste»), заповнює метадані  (дата, 
прізвище автора, назва статті, джерело, вихідні дані 
тощо) і додає повний текст  
 

• Самоархівування займає  7-10 хвилин при 
депонуванні першої статті, і ще менше при 
подальших депонуваннях 
 

• Можливо -  "самоархівування за дорученням» 
 

• Існує спеціальне ПЗ, яке дозволяє самоархівувати 
одночасно декілька документів, а не кожний окремо  



Що можна (слід) самоархівувати?  
 

• Препрінти (в т.ч. невідрецензовані)  
• Постпрінти (відецензовані, надруковані):  
• Статті   
• Звіти   
• Методичні та навчальні матеріали  
• Матеріали конференцій тощо  
• Презентації  
• Дисертації , в т.ч. студентські  дисертації, дипломні та 

куртсові...  
• Компютерні програми   
• Мультимедіа  
• Бібліографічні видання  
• Зображення   
• Аудіо- та відео-файли 
• learning objects 
• web pages.  

 
 

  



Digital resources 
• digitized (i.e., scanned) books and articles  
• born-digital texts  
• audio files (e.g., wav, mp3)  
• images (e.g., tiff, gif)  
• movies (e.g., mp4, quicktime)  
• datasets (e.g., downloadable statistics 

files)  
 



Постпринти: політика видавництв?  

• Most journals (now about 70%) already allow 
postprint archiving.  

• SHERPA/RoMEO -
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php 

Database of publishers’ copyright policies 
• JULIET 

– Database of funders’ open access policies 
SHERPA is a project from the University of Nottingham, UK, which aims to: 

Set up & expand the UK repository network 
Promote usage of OA repositories 

Databases & tools to support administrators 
 

http://romeo.eprints.org/stats.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php


Технічні питання   
• Архіви підтримують протокол обміну  метаданими 

Ініціативи Відкритих Архівів  (Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-
PMH) 

• Сумісні з іншими ресурсами  
• Користувачі можуть знайти потрібні матеріали 

навіть не підозрюючи про їх існування, 
розміщення та зміст 

• Безкоштовне програмне забезпечення з відкритим  
кодом   
 

http://openaccessday.org/wp-content/uploads/oa_button1.jpg


The Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting 

 
• http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesp

rotocol.html 
• OAI-PMH provides an application-independent 

interoperability framework based on metadata 
harvesting.  

• harvester - client application that issues OAI-
PMH requests. A harvester is operated by a 
service provider as a means of collecting 
metadata from repositories. 

• A repository is a network accessible server 
that can process the 6 OAI-PMH requests  

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.openarchives.org/


Безкоштовне програмне 
забезпечення з відкритим кодом  

•  Archimede, Laval University Library  
• Dienst, Cornell Digital Library Research Group  

• DSpace, DSpace Foundation  
• EPrints Free Software  
• ETD-db, Virginia Tech University Libraries  
• Fedora, Fedora Commons  
• Greenstone, New Zealand Digital Library Project, University of 

Wankato (рос.мовою!)  
• Invenio , CERN Integrated Digital Library System,  
• Omeka, Center for History and New Media, George Mason 

University  
• OPUS, Stuttgart University Library 
   
Repositories Support Project -  
http://www.rsp.ac.uk/repos/ - Case Studies 

http://www.bibl.ulaval.ca/archimede/index.en.html
http://www.cs.cornell.edu/cdlrg/dienst/software/DienstSoftware.htm
http://www.dspace.org//
http://software.eprints.org/
http://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/
http://www.fedora-commons.org/
http://www.greenstone.org/
http://cdsware.cern.ch/invenio/index.html
http://www.omeka.org/
http://opusdev.bsz-bw.de/trac
http://www.rsp.ac.uk/repos/
http://openaccessday.org/wp-content/uploads/oa_button1.jpg


 



Тематичні репозитарії 
• Фізика -  ArXiv (http://arxiv.org) 
• Cogprints - http://cogprints.ecs.soton.ac.uk) 
• CiteSeer (комп.науки - http://citeseer.ist.psu.edu) 
• Економіка - RePEC: Research Papers in Economics  

(http://repec.org)  
• E-LIS -open archive for Library and Information Science 

-http://eprints.rclis.org/- 8200  (Україна – 3)  
• OpenMED@NIC – медицина 
• OpenSIGLE (Open System for Information on Grey 

Literature in Europe).  
• GreenFILE – екологія    
• PhilSci Archive – філософія науки  
• … 60+  

 
 

http://arxiv.org/
http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://repec.org/
mailto:OpenMED@NIC
http://opensigle.inist.fr/
http://www.greeninfoonline.com/
http://philsci-archive.pitt.edu/


Інституційні репозитарії  
• MIT's Dspace  - 20826 (14,000 MIT Theses )   
• California Digital Library 
• Boston College 
• Southampton University 
• Université Paris X Nanterre  
• London School of Economics and Political Science  
• Urals State University  
• Univerza v Ljubljani  
• Central European University (CEU)  

 
 
 

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582


Most Frequent Languages 

 



Subjects in OpenDOAR 

 



Інституційний репозитарій 

Цифрова колекція, зібрання та збереження 
інтелектуальних продуктів однієї чи кількох 
університетских спільнот 

 

Набор сервісів, котрі університет пропонує  
членам своєї спільноти  для управління та 
розповсюдження цифрових матеріалів, створених 
інституцією чи її співробітниками 

 
(Clifford Lynch. Essential infrastructure for scholarship in the digital 
age)  

 



Основні особливості ІР   
 
 Веб-орієнтовані бази даних  (лише цифрові 

матеріали) наукових  матеріалів, які визначені 
інституційно однією чи декількома організаціями, 
обєднаними в консорціум (на відміну від тематичних 
репозитаріїїв); 

 кумулятивні та постійні (колекції матеріалів, 
призначених для збереження та забезпечення 
доступу на тривалий час);  

 Надають вільний та відкритий доступ до матеріалів; 
Мають можливості взаємодії з іншими системами 

(підтримка протоколу обміну метаданими - Open 
Archives Initiative Protocol for Metadate Harvesting 
(OAI-PMH)); 

 Відповідним чином зібрані, упорядковані, збережені 
та розповсюджені. 
 



Harvesters – збирачі метаданих 
• Directory of Open Access Repositories, DOAR 
(Ноттінгемський університет, Велика Британія) – 1300+ 
Registry of Open Access Repositories, ROAR -1312 

repositories (Університет Саутгемптона, Велика Британія) –  

• OAIster   
• Open Archives Initiative  
• The University of Illinois OAI-PMH Data 

Provider  
• Український харвестер - http://oai.org.ua/ 
(13891 документів 8 архівів)  
 
 
 

 

http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
http://oai.org.ua/




OAIster -
http://www.oaister.org/ 

• union catalog of digital resources 
• provide access to these digital 

resources by "harvesting" their 
descriptive metadata (records) using 
OAI-PMH (the Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting). 
 

• currently provides access to 20,628,536 
records from 1096 contributors.  

http://www.openarchives.org/


Країни  

 



Ranking of Repositories 
• Webometrics Ranking of World Universities 

(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, 

•  STANFORD UNIVERSITY, HARVARD 
UNIVERSITY )  

•  http://www.webometrics.info/ 



Репозитарії України – 11  
• Центр гуманітарних досліджень ЛНУ  
• Архів громадянського суспільства (МФВ) 
• НаУКМА - eKMAIR  
• Ін-т біології південних морів НАН  
• Інститут програмних систем  
• Український Католицький ун-т  
• Old Printed Books - digital repository of european rarities  
• Цифровий репозитарій Харківської національної академії міського господарства (KNAME Digital 

Repository) (ХНАМГ)  
• Тернопільський Технічний університет ім.Пулюя 
• Житомирський державний університет імені Івана Франка  
• Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (Vernadsky National Library of 

Ukraine)  
• Проекти – Чернівецький національний, Харківський національний…  

http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/


АНТРОПОС-Центр гуманітарних досліджень 
Львівського національного університету 

ім.І.Франка -DSpace  

http://www.dspace.org/


Інститут біології південних морів НАН України -DSpace  
- 845 : Books [10] Conferences [41] IBSS serials [390]  

http://www.dspace.org/
http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/28
http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/339
http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/1




Ін-т програмних систем – EPrints  

http://software.eprints.org/


Харківська національна академія міського 
господарства – 7 000+ -EPrints  



Харківська національна академія міського 
господарства – 7000+ 

• Стаття 
• Навчальний матеріал  
• Книга 
• Доповідь на конференції або симпозіумі  
• Дисертація 
• Зображення  
• Монографія  
• Інший  

 

http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/article.html
http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/teaching_resource.html
http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/book.html
http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/conference_item.html
http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/thesis.html
http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/image.html
http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/monograph.html
http://eprints.ksame.kharkov.ua/view/types/other.html


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

 

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


Інституційний репозитарій 
НаУКМА – eKMAIR  

пілотний проект, 2007-  

Наукова бібліотека НаУКМА 
Консорціум “Інформатіо” 
Міжнародний фонд «Відродження» 

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


Перший етап  

Вивчення досвіду 
 

Визначення цілей та завдань 
 

Вибір програмного забезпечення  
 

Визначення загальних принципів та політик 
роботи  



Завдання еКМАІR 

Накопичення, збереження, розповсюдження та 
забезпечення довготривалого, постійного та 
надійного доступу до наукових досліджень 
учених, співробітників та студентів Університету.  
 

Забезпечення середовища, яке дозволить легко 
розміщувати результати наукових досліджень в 
електронній формі в надійний та гарно 
організований архів 



Dspace 
  http://www.dspace.org/  

Програмне забезпечення  
для цифрових  репозитаріїв 

з відкритим кодом  
(Бібліотека Массачусетського 

інституту технологій 
Та  

Hewlett-Packard) 

 

http://www.dspace.org/


DSpace 

• Для різних типів цифрових архівів – від 
institutional repositories (IRs) до learning 
object repositories та electronic records 
management 

• DSpace Community (through the DSpace 
listserv at SourceForge, DSpace-Tech, 
and the project wiki).  

http://www.dspace.org/introduction/learning-objects.html
http://www.dspace.org/introduction/learning-objects.html
http://www.dspace.org/introduction/erm.html
http://www.dspace.org/introduction/erm.html
http://www.dspace.org/index.php?option=com_content&id=197&task=view
http://wiki.dspace.org/


 



Документація DSpace 

• SourceForge project web site  - 
http://sourceforge.net/projects/dspace/ 

• DSpace Technology page.-
http://www.dspace.org/index.php?option=c
om_content&task=view&id=139 

• Установка DSpace 1.4.1 на Fedora Core 6 
(Кудім, Кузьма Олексійович) (123456789/3) 
 
 
 

http://sourceforge.net/projects/dspace/
http://sourceforge.net/projects/dspace/
http://www.dspace.org/technology/index.html


Services to support repository 
managers 

 
AuseAccess wiki. Launched by Arthur Sale. For repository managers in the Australasian 

region.  

DSpace-General. From DSpace. Discussions about non-technical aspects of 
building and running a DSpace repository.  

 
REPOMAN-L. A list for repository managers.  
DRIVER Wiki. From DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European 

Research). DRIVER also hosts the Mentor program.  

EPrints Community. From EPrints.  
Fedora Wiki. From Fedora Commons.  
Institutional Repository Community - ANZ. Launched by Alison Hunter. Primarily for 

repository managers in Australia and New Zealand.  
Repositories Support Project. From JISC.  
UKCoRR (UK Council of Research Repositories). From SHERPA. Also see SHERPA's 

Advice page.  
Version Identification Framework. A framework of solutions for repository managers to 

version identification problems concerning most object types in repositories. From 
JISC 
 

http://leven.comp.utas.edu.au/AuseAccess/
http://www.dspace.org/feedback/mailing.html#general
http://dspace.org/
http://www.lsoft.com/SCRIPTS/WL.EXE?SL1=REPOMAN-L&H=LISTSERV.INDIANA.EDU
http://www.driver-support.eu/pmwiki/index.php
http://www.driver-repository.eu/
http://www.driver-support.eu/mentor.html
http://www.eprints.org/community/
http://www.eprints.org/
http://www.fedora.info/wiki
http://www.fedora-commons.org/
http://groups.google.com/group/institutionalrepositoriescommunity-anz
http://www.rsp.ac.uk/index
http://www.jisc.ac.uk/
http://www.sherpa.ac.uk/guidance/UKCORR_Launch.html
http://www.sherpa.ac.uk/
http://www.sherpa.ac.uk/advice/index.html
http://www.lse.ac.uk/library/vif
http://www.jisc.ac.uk/


Загальні принципи 
розміщення  
Робота повинна бути повністю чи частково створена чи 
фінансована ун-том, його ученим, співробітником чи 
студентом (за рекомендацією) 
Робота має науковий, освітній чи дослідницький характер.   
 Робота має бути завершеною  та готовою до 
розповсюдження 
Робота має бути в цифровій формі в одному з форматів, 
рекомендованих в Політиці відносно форматів 
Депозити розміщуються в ІР на довготривале (довічне) 
зберігання  
Автори, які володіють авторськими правами 
ДОБРОВІЛЬНО та ПРАВОМІРНО передають університету 
ПРАВА НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ роботі 
через ІР.  
АВТОР ЗБЕРІГАЄ за собою права на роботи, розміщені в 
ІР 



Політики  eKMAIR 
Політика щодо колекції ІР 

 

Політика щодо збереження  
 

Політика щодо змісту  
 

Політика щодо форматів 
 

Політика щодо метаданих 
 

Політика щодо відклику матеріалів 
 

Політика щодо обмеження доступу до матеріалів 
 

Політика щодо авторського права та депозиту - 
Авторський договір про передачу невиключних 
прав на використання твору через eKMAIR.  

 



АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 
про передачу невиключних прав на використання твору 

 • Цей АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР (далі ДОГОВІР) є договором приєднання, укладений між Вами (далі АВТОРОМ) і Національним університетом Києво-
Могилянська академія (далі УНІВЕРСИТЕТ). 

• ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  
• Договір приєднання — договір, умови якого встановлені УНІВЕРСИТЕТОМ, і який може бути укладений лише шляхом приєднання АВТОРА до 

запропонованого договору в цілому. АВТОР не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України). 
• Автор –  фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного 

кодексу України, Закону України „Про авторське право і суміжні права”, іншого закону чи договору. 
• Твори –  створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: 

літературні письмові твори: книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти,  плани,  ескізи  і  
пластичні  твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; 
інші твори, представлені у в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 
Закону України „Про авторське право і суміжні права” ) 

• Інституційний репозитарій eKMAIR - Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія" – ресурс відкритого доступу, 
розміщений на сервері УНІВЕРСИТЕТУ в мережі Інтернет і доступний публіці з будь-якого місця і у будь-який час . 

• Розміщуючи свій твір у Інституційному репозитарії eKMAIR АВТОР приймає умови цього ДОГОВОРУ.  
• Твір не може бути розміщений у Інституційному репозитарії eKMAIR,  якщо він  порушує  права людини  на таємницю її особистого і сімейного життя,  

завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення. 
• У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір у Інституційному репозитарії eKMAIR, кожний із співавторів приймає умови цього 

ДОГОВОРУ. 
• За цим ДОГОВОРОМ АВТОР передає УНІВЕРСИТЕТУ на безоплатній основі невиключні права на використання твору на весь строк дії авторського 

права починаючи з моменту розміщення твору у Інституційному репозитарії eKMAIR, а саме: 
– на використання Твору без одержання прибутку;  
– на відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову); 
– на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;  
– на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження; 
– на включення Твору, як частини, до Інституційного репозитарію eKMAIR; 
– на надання електронних копій Твору у відкритому доступі в мережі Internet; 
– на подання Твору до загального  відома  публіки  таким чином,  що  її  представники  можуть  здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-

який час за їх власним вибором; 
– на розповсюдження твору на будь-якій території, з якої може здійснюватися доступ через мережу Інтернет до Інституційного репозитарію eKMAIR. 

• АВТОР гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські права на які належать третім особам . 
• АВТОР гарантує, що на момент розміщення Твору у Інституційному репозитарії eKMAIR: 

– лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується, 
– майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено), 
– майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб, 

• АВТОР несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені 
позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір. 

• АВТОР і УНІВЕРСИТЕТ зобов’язуються належним чином виконувати умови цього ДОГОВОРУ. 
• АВТОР зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання Твору третім особам 
• Цей ДОГОВІР може бути розірваний на вимогу АВТОРА, якщо він позбавляється майнових прав на Твір, які мав на момент розміщення Твору у 

Інституційному репозитарії eKMAIR, а  також  якщо  договір   містить інші умови,  обтяжливі для АВТОРА.  
• Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору,  вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, в суді відповідно 

чинного законодавства України. 



Другий етап  

Активна  пропаганда серед наукових 
спільнот університету  

 
Наповнення репозитарію 

 
Технічна підтримка та модифікація   





eKMAIR- статистика 
 

•Потенційні спільноти eKMAIR - 
30 наукових підрозділів 
НаУКМА 
•Зареєстрованих – 12   
•Архівовано примірників – 98  
•Переглядів  – 19 122 



Статистика  
• Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, 

Євгеній) (123456789/33) 1.238  
• Основи економічної теорії. Методичні матеріали 

(Орел, Євгеній) (123456789/32) 787  
• Аналіз особливостей впровадження 

загальнообов'язкового державного медичного 
страхування в Україні (Шарій, Владислав et al) 
(123456789/30) 449  

• Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні 
матеріали (Орел, Євгеній) (123456789/34) 439  

• The Influence of Historical, Political, and Social Ideas, on 
the Politics of Bohdan Khmelnytsky and the Cossack 
Officers between 1648 and 1657. (Velychenko, Stephen) 
(123456789/60) 425  

http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/33
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/33
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/32
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/32
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/30
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/30
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/30
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/30
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/34
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/34
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/60
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/60
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/60
http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/60








Як переконати учених 
самоархівувати свої 

роботи?  

• Реальною проблемою є не створення та 
обслуговування архіва, а забезпечення 
його швидкого наповнення цільовим 
контентом! 
 
 



ІР   

• Максимізує наочність, доступ до 
результатів та ефект роботи ученого   

• Збільшує цитованість   
• Збільшує імпакт–авторитет та рейтинг 

ученого в науковому світі 
А Л Е :   
• Чи впливає на подовження контракту? 

зарплату? Отримання гранту?  



Основні проблеми  
• Підозри учених 

стосовно  ‘контролю’ за 
якістю публікацій  

• Дискусії з питань 
інтелектуальної 
власності 

• Дискусії з 
обовязковості САМО-
архівування 



ІР: крок за кроком  

• Прийняти Загальноуніверситетську 
стратегію обовязкового самоархівування 
(Вчена Рада, наказ ректора …) 

• Створити проектну групу проекту 
(бібліотека + IT-спеціаліст + юрист + найбільш 
активні учені (різних спільнот).  

• “Положення про інтелектуальну власність…”.   
• Визначення політик (змісту, форматів тощо) 



Ухвала Вченої Ради НаУКМА  
• 5. Про інституційний репозитарій НаУКМА: Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» (eKMAIR, http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/).  
  
 

•   Заслухавши і обговоривши інформацію віце-президента з інформаційного забезпечення, директора наукової бібліотеки 
Т.О.Ярошенко з означеного питання, Вчена рада   
 

•   УХВАЛИЛА: 
• Підтримати досвід впровадження Науковою бібліотекою НаУКМА пілотного проекту створення інституційного репозитарію 

(Електронного архіву Національного університету «Києво-Могилянська академія» (eKMAIR) як такого, що забезпечує вільний 
доступ до результатів наукових досліджень підрозділів чи окремих співробітників НаУКМА та забезпечує архівування та 
збереження таких матеріалів.  

• Розмістити інформацію про проект та посилання на Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» - eKMAIR на загальноуніверситетському сайті (сторінка «Наукові публікації»), посилання – на сайті наукової 
бібліотеки.  

• Рекомендувати викладачам та співробітникам НаУКМА розміщення своїх наукових, дослідницьких та навчальних матеріалів у 
Електронному архіві Національного університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR.  

• Доручити Науковій бібліотеці здійснювати методичну та організаційну підтримку інституційного репозитарію НаУКМА 
«Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR».  

• Доручити Інноваційному центру інформаційних технологій здійснювати технічну підтримку інституційного репозитарію 
НаУКМА «Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR».  

• Рекомендувати Науковій бібліотеці провести у листопаді-грудні 2008 р. презентації Електронного архіву Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR та відповідні тренінги для всіх кафедр та наукових підрозділів НаУКМА 
за укладеним графіком, а також організувати постійнодіюче консультування викладачів та співробітників університету із 
функціонування та розміщення робіт у Електронному архіві.  

• Науковій бібліотеці подати на затвердження Вченої Ради Принципи та Політику функціонування інституційного репозитарію 
НаУКМА: Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR.  

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


ІР: крок за кроком 

• Популяризація ресурсу: на академічних 
заходах, презентації для кафедр, 
факультетів тощо   

• Реєстрація колекцій    
• Наповнення – розпочати з робіт Ваших 

прихильників та/чи найбільш впливових 
учених університету  



Можливі шляхи  
• Надати допомогу у 

навчанні 
самоархівуванню 

• "самоархівування за 
дорученням» 

• Міжнародні огляди JISC 
author surveys :  95% 
авторів знайдуть час 
для самоархівування, 
якщо від них цього  
вимагатимуть їхні 
наукові інституції чи 
організації які їх 
фінансують.  
 
 



Дякую за увагу! 
 
 

Тетяна Ярошенко 
yaroshenko@ukma.

kiev.ua    

mailto:yaroshenko@ukma.kiev.ua
mailto:yaroshenko@ukma.kiev.ua
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