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Бібліотечні форуми, конференц1ї 

Наукова комунікація 

в цифрову епоху 
У статті представлено звіт про IV Міжнародну науково-прак

тичну конференцію «Наукова комунікація в цифрову епоху», яка 
відбулась у Науковій бібліотеці Національного університету «Киє

во-Могилянська академія». Конференцію було присвячено сучасним 

питанням бібліотекознавства, наукометрІЇ~ бібліометр1/ та ви
давничих і редакційних політик наукових часописів. 

-31березня2016 р. 
на базі Наукової 
бібліотеки Націо

нального університету «Києво

Могилянська академія» (м. Київ, 
Україна) відбулася IV Міжнарод
на науково-практична конфе
ренція «Наукова комунікація в 
цифрову епоху», на якій було 
розглянуто актуальн1 питання 

наукових комунікацій, зокрема: 
наукометричні та бібліометрич-. . . 
н1 1нструменти оц1нки наукових . . . 
досл1джень, нов1 модел1 ство-

рення та розповсюдження нау-. . 
кових журнал 1 в, створення 1 ви-
користання електронних книг . 
та електронних читанок, нов1т-

ні і нформаційно-комунікаційні ... . 
технолог11 в ун1верситетських 

бібліотеках. · 
Організаторами конферен

ції виступили: Наукова бібліо-
тека Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська 

академія», Наукова бібл іотека 
ім. М. Максимовича Національ
ного університету імені Тараса 
Шевченка, Державний фонд 
фундаментальних досліджень, 
Громадська організація ELibUkr 
(Електронна бібліотека Украї
ни ) та Громадська орган ізація 
«Українське Фулбрайтівське 
коло». Участь у конференції взя
ли провідні фахі вці наукових 
установ, редакційних колегій . . 
наукових журнал1в, кер1вники 

університетів, бібліотек та ви
давництв, спеціал і сти з елект
ронного інформаційного обслу
говування України, США, Швеції, 
Польщі, Білорусі, Нідерландів. 

Розпочалась конференція 
з доповідей, які було присвя
чено актуальним питанням біб
ліометрії та наукометрії. Віце
президент з наукової роботи та 
інформатизації Національного 
університету «Києво-Могилян
ська академія» Тетяна Яро
wенко 1 ознайомила учасників 
конференції з основними нап
рямками розвитку сучасних . 
наукометричних досл 1джень . . 
та под1лилася усп1шними прак-

тиками використання наукоме-. . 
тричних показник1в у процес~ . . . . 
планування науково~ д1яльност1 

ун і верситетів. Також передо
вими практиками коректного 

використання сучасних науко

метричних показник1в при про-. . -
веденн1 наукових досл1джень и . . . . . . . 
оц1нц1 1хньо1 результативност1 

поділився з учасниками конфе
ренції експерт Thomson Reuters 
з наукометрії Павло Касьянов2, . . 
а консультант 1з ключових 1н-

формаційних рішень у Elsevier 
Science&Technology Андрій 
Локтєв3 представив загальний 
неупереджений погляд Scopus 
на сучасність та майбутнє украї-.. 
НСЬКОІ науки. 

Почесний віце-президент 
Thomson Reuters з розвитку 
контенту та взаємод11 з видавни

цтвами Джеймс Теста4 розповів 
про процес відбору наукових 
періодичних видань у Web of 
Science та про особливості та . 
перспективи включення в1тчиз-

няних наукових видань до ново

го 1ндексу наукового цитування 

ЕSСІ (Emergi ng Sources Citation 

1 http://www.ekmair.ukma.edu.ua/hand\e/123456789/874 l 
2 http:/ /www.ekmair.ukma.edu.ua/hand\e/ 123456789/8757 
3 http:/ /wW\\•.ekmair.ukma.edu.ua/handle/ 123456789/8758 
4 http:/ /WW\\•.ekmair.ukma.edu.ua/handJe/ 123456789/8764 
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lndex), який став частиною ав
торитетної бази Web of Science 
Core Collection. Пан Теста разом 
із менеджером Thomson Reuters 
Олегом Сябренко5 також nро
вели окремий круглий стіл, у 
якому детально було обговоре
но питання як додати журнал до 

Web of Science. 
Про статистичні та етичні . 

норми самоцитувань допов1ла 

завідувач відділу фундаменталь-. . 
них досл1джень у галуз1 природ-

ничих та технічних наук Держав

ного фонду фундаментальних 
досліджень Валентина Андру
щенко6. Задля уникнення не
етичних маніпуляцій науковцям 
радять цитувати власні дороб
ки лише в разі потреби, робити . 
посилання на попередн~ до-

сл1дження задля ствердження, . 
спростування чи сумн1ву щодо . 
минулих результат1в. 

У своїй доповіді «Поворот 
до Scopus'y: вихід на міжнарод-

... . .. 
нии р1вень чи знищення укра1-

номовної науки?» координа
тор проекту «Ukrainian lndex 
of Philosophy» Іламі Ясна7 ви-

• 
крила парадокси та недол1ки . 
представлення в1тчизняних гу-. . 
ман1тарних досл1джень в авто-

ритетних наукометричних базах 
даних. Через низький рівень . . 
волод1ння 1ноземними мовами, . . . 
в1дсутн1сть визнаних механ1з-

мів обліку та аналізу вітчизня
них публікацій, нерелевантність 
міжнародних баз даних для дос-. . 
л1джень м1сцевого значення до-. 
пов1дачка пропонує розвивати 

додаткові реферативні націо
нальні інструменти, які б значно 
краще охоплювали специфічні . . 
науков1 ДИСЦИПЛІНИ. 

Директор бібліотеки Ла
зарського університету Ген
рик Голендер8 у своїй доповіді 
«Зменшення знань як результат .. .. . 
сучасно~ науково~ пол1тики» за-

пропонував по-новому розгля

нути поняття «засоби знань» та 

розкрив суть сучасного фено
мену «забуті знання». Проаналі
зувавши стан, недоліки та проб
леми в сфері сучасної наукової 
політики, пан Генрик закценту
вав увагу присутніх на завдан-. 
нях, як1 стоять перед сучасними 

менеджерами інформації, зали
шивши питання «Що чекає нас у 
майбутньому - менше науки, чи 
інша наука?» відкритим . 

Грунтовною та насиченою 
на цікаві доповіді виявилась 
частина конференції, що була 
присвячена питанням розвитку 

наукових каналів комунікації. 
Директор Наукової бібліотеки 
Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 

Сергій Назаровець9 розповів ... . 
аудитор11 про поширен1 помил-. 
ки, як1 допускають редактори 

.. . 
укра1нських наукових журнал1в . 
при заповненн~ анкети на вклю-

чення власних видань у мульти

дисциплінарний каталог журна
лів відкритого доступу Directory 
of Open Access Journals (DOAJ). 
До того ж більшість видавни
чих правил, якими легковажать . 
редактори в1тчизняних видань, . 
стосуються далеко не т1льки . ~ 

«в1дкритого видавництва», а и 

загалом суперечать прийнятим . . 
св1товим стандартам академ1ч-

ного видавництва. 

Прагматичний та відвертий . . . . . 
п1дх1д до вир1шення актуально~ 

проблеми підтримки наукових . 
видань ун1верситету запропо-

. -· 
нувала кер1вник редакц11 журна-

лу «Biopolymers and СеІІ» Ірина 
Тихонкова 10 

- якщо в універси
теті немає відповідних фінансо-. 
вих та людських ресурс1в для . 
п1дтримки наукових видань, . 
то кер1вництву таких установ . . .. 
варто ВІДМОВИТИСЬ ВІД СВОІХ ам-

біцій і прийняти непросте рі
шення про закриття наукового 

видання. Також доповідачка 
представила новий вітчизня
ний проект «Українські наукові 

5 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/8761 
6 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/123456789/8752 
7 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/8765 
8 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/875 5 
9 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/8759 
10 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/8785 
11 http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8762 
12 http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8766 
13 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/8754 
14 http: //www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/123456789/8754 
15 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/123456789/8783 

журнали», що покликаний допо
могти українським академічним 
видавцям вдосконалити редак-. .... . . 
ц1ин1 пол1тики власних видань. 

Директор бібліотеки Біло-. 
руського нац1онального тех-

нічного університету Олексій 
Скалабан 1 1 розповів про про
відну роль, яку відіграє бібліо-

. . 
тека у покращен1:11 якост1 нау-. . 
кових журнал1в ун1верситету, 

що стало можливим завдяки . . . . 
запуску власно~ журнально1 

онлайн-платформи «Ejournal. 
Ьу». Подібним досвідом вдалого 
просування наукових видань у 

світовому інформаційному про-. . . 
СТОРІ ПОДІЛИВСЯ кер1вник коор-

динаційного центру видання 
наукових журналів Одеської . .. -· 
нац1онально1 академ11 харчових 

технологій Віктор Єгоров12 
• 

Фахівці «Укрінформнауки» 
Тетяна Яцків13 та Анна Данило
ва 14 докладно проінструктува
ли учасників конференції щодо 
принципів роботи та процесу 
реєстрації цифрових ідентифіка
торів 001, що стали вже неодмін
ним атрибутом публікацій у якіс
них наукових журналах. Тетяна 
Андрєєва, редактор журналу 
«Контроль над тютюном і охо
рона здоров'я у Східній Європі», . . 
розглянула можлив1 вар1анти . . 
повед1нки хижацьких журнал1в . 
1 видавництв та запропонувала 
шляхи перев1рки таких видань . . . . 
для автор1в, рецензент1в 1 член1в 
редакційних колегій . 

Передовим досвідом впро

вадження нових ефективних 
технологічних рішень у роботу 
бібліотек поділились українські 
та іноземні учасники конферен
ції. Про шведський досвід оциф-. . . 
рування р1дк1сних ~сторичних . . ~ 

документ1в допов1в старшии 

радник Національної бібліотеки 
Швеції rоран Констеніус 1 5 . Як і 
в багатьох інших країнах світу, 
шведські бібліотекарі зіткнули
ся із проблемою використання 
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єдиних стандартів щодо виго
товлення, збереження та поши
рення оцифрованих видань, і 
в результаті вирішення даного 
питання з'явились «Digisam» -
національні керівні принципи 
Швеції щодо оцифрування та 
обробки історико-культурної 
спадщини. Варто зауважити, що 
цей проект наразі тільки наби
рає обертів, тому сподіваємось 
до кі нця 2017 року побачити 
результати наших зарубіжних 
колег та, можливо, спробувати 
проаналізувати їхній досвід у 
питаннях оцифрування культур
но~ спадщини. 

Віце-директор Інституту 
бібліотекознавства та інформа
тики Сілезького університету 
в Катовіце Кароль Маклес1 6 

. 
презентував учасникам окрем 1 

приклади глобальних інформа
ційних ресурсів і систем та ви-. . . . . . 
ДІЛИВ ІХ СПІЛЬНІ ознаки, так1 як 

інтуїтивність, прозорість, при
вабливість, мобільність, прак
тичність, що неодмінно потріб
но враховувати бібліотечним . . 
прац1вникам при плануванн1 та 

створенні власних глобальних 
інформаційних систем. 

Заступник директора Нау
кової бібліотеки Національного 
університету «Києво-Могилян
ська академія» Тетяна Борисо
ва 17 звернула увагу учасників 
конференції на те, що бібліоте-. 
кар1 можуть допомагати науков-. . 
цям не т1льки у представленн 1 . . . . . .... 
результат1в 1хн1х досл1джень, а и . 
включатися у процес управл1н-

ня даними досліджень (Research 
Data Management), адже здобуті 
ними знання у роботі із мета
даними, сховищами інформац~ . . 
авторськими л 1 ценз1ями можуть 

допомогти науковцям ефектив
но управляти , зберігати та по-. . 
ширювати дан1 досл1джень, що 

у свою чергу продовжить ви 

користання даних та сприятиме 

відкритості і глобальному роз
витку науки . 

П ідтримала думку про 
важливість бібліотеки в сучас
ній науковій комунікації Інна 
Юрік18, заступник директора 
бібліотеки Білоруського націо
нального технічного універси
тету. Вона представила систему 
«Pro БНТУ», яку реалізовує їхня 
бібліотека у рамках загально 
білоруської спрямованості вхо
дження у світові рейтинги уні
верситетів через підвищення 
якості національної системи 
освіти до міжнародного рівня. 
Такі ж завдання ставить перед 
собою спеціально створена 
служба інформаційного моні
торингу в Науковій бібліотеці 
ім. М. Максимовича Київського 
національного університету іме
ні Тараса Шевченка, результати . . . . 
ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОІ представили на 

конференції Марина Назаро
вець, керівник служби та Олег 
Сербін, директор бібліотеки 19

• 

Євгенія Кулик20, завідувач 
відділу Державної бібліотеки 
України для юнацтва, представ-. . 
ляючи МОЖЛИВОСТІ соц1альних 

медіа в комунікації з молодими 
користувачами бібліотек наго
лосила, що замало просто вико

ристовувати різні соціальні ме
діа, потрібно будувати активні , . . 
зв язки м1ж ус1ма складниками 

. -. 
системи комун1кац11 для залу-

чення та утримання користува

ча, оперативн1ше реагувати на 
. . -· 

технолог1чн1 новац11, використо-

вувати офіційну айдентику в со
ціальних мережах, адаптивний 
дизайн сайту. 

Досвід бібліотеки Вроцлав-. 
ського медичного ун1верситету 

у створенні цифрової колекції з 
~сторичних, навчальних та нау

кових матеріалів з допомогою 

польського програмного забез
печення dlibra на конференції 
представили Олександра Гня
ди, редактор Нижньосілезької 
цифрової бібліотеки та Доміні
ка Сідорська, завідувач відділу 
комплектування та опрацюван-

16 http://v.rww.ek.mair.ukma.edu. ua/ handle/ 123456789/8775 
17 http://v.rww.ek.mair.uk.ma.edu.ua/handle/ 123456789/8753 
18 http://www.ekmajr.uk.ma.edu.ua/handle/ 123456789/8782 

І 9 http://www.ek.mair.uk.ma.edu.ua/handle/ 123456789/8778 

20 http://v.rww.ek.mair.uk.ma.edu.ua/handle/ 123456789/8772 
21 http://v.'W\-v.ekn1air.uk.ma.edu.ua/ handJe/ 123456789/8771 
22 http://www.ek.mair.uk.ma.edu. ua/handle/ 123456789/8777 
23 http://www.ek.mair.uk.ma.edu.ua/handle/ 123456789/8773 
24 http://v.rww.ek.mair.uk.ma.edu. ua/handJe/ 123456789/877 4 
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ня фондів бібліотеки Вроцлав
ського медичного ун1версите

ту21. 

Продовжуючи тему п1дт

римки ун1верситетами пред

ставлення наукового доробку 
вчених в мережі, Олег Шилюк22, 
заступник директора Наукової 

бібліотеки Чернівецького на
ціонального університету іме
ні Юрія Федьковича, зауважив, 
що очікування, які бібліотекарі 
покладали на інституційні ре-

-· позитар11, не справджуються, 

оскільки лише 15-30% науковців 
самоархівують свої роботи. Се-

.. . . 
ред причин тако~ низько~ готов-

ності авторів розвивати архіви 
установ пан Олег називає не
бажання дослідників докладати 
зусилля для поширення влас

них публікацій, невизнання їх . . " . . . 
« І нституц1 и но1» при належност1, 

проблеми з авторським правом, 
а також неповна відкритість та
ких матеріалів як компроміс із 
комерційною моделлю поши
рення наукових публікацій та . . . 
в1дсутн1сть у самих ун1версите-. . . 
ТІВ затверджених ПОЛІТИК ПІД-. 
тримки ВІДКРИТОГО доступу. 

Проблемі авторського 
права у цифровому середови
щі була присвячена доповідь 
Олександра Кириленка та Ла
риси Литвинової73, завідувача . . . 
в1дд1лом та наукового сп1вро-

бітника Національної бібліотеки 
України (НБУВ) імені В. І. Вернад
ського. Доповідачі наголосили 

на необхідності бібліотекам реє
струвати право інтелектуальної 
власності на створені ними бази 
даних, а також представили дос

від спеціально створеного для 
такої діяльності відділу з охоро

ни інтелектуальної власності у 
Національній бібліотеці України 
імені В. І . Вернадського. Катери
на Лобузіна24, керівник центру 
бібліотечних електронних ре
сурсів і технологій Національної 
бібліотеки України імені В. І . Вер
надського, представила можли-

-· 
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вості семантичних бібліотечних 
та веб-технологій на прикладі 
інтеграції каталогу НБУВ та 
Google Академії, а також позна
йомила учасників конференції . . . 
1з 1нтегрованим науковим Ін-

формаційним порталом «Наука 
України - доступ до знань». 

Дотепер нетипову для украї
нських архівів практику викла
дання описів архівних фондів у 
відкритий доступ представила 
Таїсія Сидорчук25, завідувач 
відділом Наукової бібліотеки На
ціонального університету «Киє
во-Могилянська академія». Пані 
Таїсія прогнозує, що у такий спо
сіб бібліотека-архів має більше . . 
шанс1в залучити користувач ~в та 

зацікавити дослідників з різних . . . . . . 
м1ст та кра1н користуватися 1хн1-

ми архівними фондами. 
Розглядаючи перспективи 

• 
видання електронного п1друч-

ника, Олександра Горбенко26, 
доцент Національного транс-. 
портного ун1верситету, зверну-

ла увагу учасників конференції 
на те, що в еру швидкої інфор-

-· мац11 видавцям та авторам до-

водиться боротися за увагу спо
живача, тому не варто нехтувати 

сучасними засобами комунікації 
для привертання уваги до ви

дань: створення сайтів, блогів, 
e-mail розсилок, організація зус
трічей та обговорень, викорис
тання відеохостингу You Tube . 
та 1нших мереж, де знаходиться 

. - -
потенц1инии читач. 

Доцент Інституту бібліо
текознавства та інформатики 
Сілезького університету в Ка
товіце Беата Пшевознік27 на . . 
приклад~ л1тератури про гори 

розповіла про сучасний стан . 
та основн1 тренди розвитку 

польського ринку електронних 

книжок. Популярність як влас-. 
не електронних книг, так 1 при-

строїв для їх читання у Польщі 
з кожним роком зростає, однак 

цифрове піратство становить 
велику загрозу для польських 

видавців та бібліотекарів, що 
цілком відповідає загальним еві-

товим тенденціям. 
Під час роботи конферен

ції також відбулось кілька пре
зентацій молодих українських 
інформаційних проектів. Мож
ливості нової комплексної сис
теми «Міжнародна навчально
наукова бібліотека» (Worldwide 
Scientific and Educational Library) 
у поширенні української науко
вої періодики поряд з іншими 
модулями SCIARY, орієнтовани-. 
ми на п1дтримку електронного 

навчання та побудову соціальної 
мережі науковців, проілюстру
вав керівник технічної підтрим
ки проекту Іван Остроумов28. 

Методист Київського уні
верситету імені Бориса Грінчен
ка Іван Степура29 представив 
Socio index - рейтинг вітчиз
няних наукових журнал1в, що 

будує свої розрахунки згідно 
представлення видань у соц1-

альних мережах. На підвищення 
.. . 

залучення укра1нських досл1д-. . 
НИКІВ у СВІТОВУ наукову кому-

нікацію спрямований ще один 
новостворений проект «Smart 
Archaeology», який презентува
ли лаборант Інституту україно
знавства ім. І. Крип'якевича НАН 
України Ірина Луцик та аспірант 
Львівського національного уні
верситету ім. І . Франка Василь 
Федевич. 

Доцент Львівського націо-. 
нального медичного ун1верси-

тету імені Данила Галицького 
Андрій Вергун30 представив . . . 
узагальнен1 результати п1вр1ч-. . 
ного досв1ду проведення техн1ч-.. 
но1 експертизи наукових праць . . 
на наявн1сть академ1чного пла-

гіату. У доповіді було ретельно . . 
проанал1зовано недол1ки та 

переваги популярних в Україні 
безкоштовних антиплагіатних 

-· систем та надано рекомендац11 

щодо особливостей їх налашту
вань задля отримання макси

мально об'єктивних результатів. 
За результатами анонімного го-. . 
лесування учасник1в допов1дь 

пана Андрія було визнано най
кращою доповіддю конференції. 

25 http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/ 123456789/8780 
26 http://WW\v.ekmair.ukma.edu.ua/ handle/ 123456789/8756 
27 http://W\vw.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/8776 
28 http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/ 123456789/8760 
29 http:/ /W\\rw.ekmair.ukma.edu.ua/handle/ 123456789/8779 
30 http://www.ekmair.ukma.edu. ua/handle/ 123456789/8781 
3 1 http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8763 

Також представники відомої 
польської компанії Plagiat.pl Алі 
Тахмазов та Олександр Стря
мець31 представили продукт 
власної компанії, що допоможе 
запобігти порушенню автор
ських прав та незаконному ви

користанню чужої інтелектуаль
ної власності, захистить роботи 
вчених університету, студентів 
та окремих дослідників, і який 
вже цього року готуються імп
лементувати в освітній процес 
у кількох українських універси
тетах. Так само, у рамках конфе
ренції було проведено круглий 
стіл «Концепція академічної до
брочесності : актуальні пробле-.. . 
ми та шляхи 1х вир1шення». 

Слід зазначити, що питання, 
які було порушено у ході прове
дення конференції, мотивували 
багатьох їІ учасників до аналізу . 
досв1ду колег та впровадження 

найкращих зарубіжних та украї-
.. . 

нських практик в 1хн1х устано-

вах. Дякуємо усім учасникам, 
хто долучився до обговорення 
uих важливих питань . • 

Організатори конферен--· . . 
ц11 щиро вдячн1 ус1м учасникам 

та спонсорам, зокрема ком

паніям StrikePlagiarism.com, 
Elsevier, Thomson Reuters, EBSCO 
lnformation Services та сердеч
но запрошують у наступному . 
роц1 долучатись до проведення 

ювілейної V Міжнародної нау
ково-практичної конференції 
«Наукова комунікація в цифрову 
епоху». 

Ця традиційна конференція 
стала надзвичайно важливою 
подією в Україні. Щороку маємо 
різних доповідачів з усіх куточ
ків світу, щороку обговорюємо 
важливі проблеми сучасного 
бібліотекознавства. Такі заходи 
дозволяють комун1кувати нау

ковцям, бібліотекарям, викла
дачам, провайдерам, видавцям 
і виробляти спільні рішення та 
стратегії сучасних досліджень, 
рухати науку вперед. 
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