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В.О. Копанєва

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: ВІД E-КАТАЛОГУ ДО E-НАУКИ

Мета роботи – визначення концептуальних засад переходу від розрізнених технологічних 
модернізацій до системних функціональних і структурних трансформацій наукової бібліотеки та 
обґрунтування нового напряму її діяльності – формування інформаційнотехнологічної інфраструктури 
енауки. Методологія дослідження базується на системному аналізі інновацій у бібліотеці. Він 
потребує її розгляду як складової дослідницької та освітньої інфраструктури науки та дозволяє 
визначити нові завдання бібліотеки в цифровому середовищі. Наукова новизна роботи полягає в 
розвитку нової парадигми бібліотекознавства, пов’язаної з розбудовою платформи для інформаційно
насичених наукових досліджень (енауки), в якій бібліотека, поряд зі збереженням та поширенням 
публікацій, переходить до повного циклу циркуляції нових знань. Висновки. Вектор розвитку наукової 
бібліотеки передбачає, насамперед, реалізацію в ній інтегрованого технологічного циклу, що включає 
створення електронного каталогу, інституційного репозитарію, архіву профільних ресурсів мережі 
Інтернет, а також системи бібліометричного моніторингу наукових комунікацій. У довгостроковій 
перспективі стратегія розвитку бібліотеки має бути зорієнтована на заглиблення процесів формування 
та підтримки інформаційнотехнологічної інфраструктури енауки. 
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В.А. Копанева

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: ОТ E-КАТАЛОГА К E-НАУКЕ

Цель работы – определение концептуальных основ перехода от разрозненных технологических 
модернизаций к системным функциональным и структурным трансформациям научной библиотеки и 
обоснованию нового направления ее деятельности – формирования информационнотехнологической 
инфраструктуры енауки. Методология исследования базируется на системном анализе инноваций в 
библиотеке. Он требует ее рассмотрения как составляющей исследовательской и образовательной 
инфраструктур науки и позволяет определить новые задачи библиотеки в цифровой среде. Научная 
новизна работы заключается в развитии новой парадигмы библиотековедения, связанной с 
выстраиванием платформы для информационнонасыщенных научных исследований (енауки), в 
которой библиотека, наряду с сохранением и распространением публикаций, переходит к полному 
циклу циркуляции новых знаний. Выводы. Вектор развития научной библиотеки предусматривает, 
прежде всего, реализацию в ней интегрированного технологического цикла, включающего создание 
электронного каталога, институционного репозитария, архива профильных ресурсов сети Интернет, а 
также библиометрической системы мониторинга научных коммуникаций. В долгосрочной перспективе 
стратегия развития библиотеки должна быть ориентирована на углубление процессов формирования 
и поддержки информационнотехнологической инфраструктуры енауки.

Ключевые слова: научная библиотека, информатизация, eнаука.
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SCIENTIFIC LIBRARY: FROM E-CATALOGUE TO E-SCIENCE

The goal of the work is to define the conceptual base of the transition from the disconnected technological 
upgrades to the systemic functional and structural transformations of the scientific library and to the 
substantiation of the new direction of its activities – the formation of the informationtechnological infrastructures 
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of escience. The research methodology is based on the system analysis of the innovations in the library. It 
requires its consideration as a component of the research and educational infrastructures of the science and 
allows defining the new tasks for libraries in the digital environment. The scientific novelty of this work lies 
in the development of a new paradigm of the librarianship associated with the development of a platform for 
intensive informationbased scientific research (escience), in which the library, along with the preservation 
and dissemination of publications, moves to the full cycle of the circulation of new knowledge. Conclusions. 
The vector of the development of the scientific library provides, in the first place, the implementation of the 
integrated technological cycle, including the creation of the electronic catalogue, institutional repositories, 
archives of the specialized Internet resources, and the bibliometric monitoring system, that monitors scientific 
communications. In the longterm outlook, the library development strategy must be focused on the deepening 
the processes of formation and maintaining the informationtechnological infrastructures of escience.

Keywords: scientific library, informatization, escience

Актуальність теми дослідження. Другу 
половину XX ст. вважають «золотим часом» для 
бібліотечної справи та книговидання. Свідчен-
ням цього є збільшення протягом 1955-1990 рр. 
обсягів світової книжкової продукції за кількіс-
тю найменувань утричі – з 269 до 842 тис. [1]. 
Значна увага з боку суспільства приділялася біб-
ліотекам і наприкінці XX – на початку XXI ст. 
Визначальним у цей період стало інтенсивне 
освоєння ними інформаційно-комунікаційних 
технологій. Проблематика використання у біб-
ліотеках комп’ютерної техніки та телекому-
нікаційних засобів для модернізації їхньої ді-
яльності розглядалася в роботах низки авторів. 
Про результативність зусиль бібліотек у цьому 
напряму відзначається в роботі Я. Шрайберга, 
де стверджується: «сьогодні в світі закладена 
потужна інформаційно-технологічна та право-
ва основа розвитку бібліотечно-інформаційних 
технологій на найближчу та віддалену пер-
спективу» [2]. Водночас цим же науковцем 
констатується: «89% студентів для пошуку 
потрібної їм інформації відразу ж використо-
вують браузери Інтернету, причому пошукові 
запити складають, як хто вміє, і лише 2% (всьо-
го!) намагаються почати з веб-сайтів бібліотек. 
При цьому 93% виявляються цілком задоволе-
ними результатом пошуку і не намагаються ще 
щось знайти, тим більше в бібліотеках (хоча б 
у онлайновому режимі). Про те, щоб прийти в 
бібліотеку, взагалі не йдеться» [3].

Подібна тенденція має місце і в Україні: 
всі загальнодержавні, універсальні обласні та 
значна частина спеціальних бібліотек створили 
сайти і представили на них електронні каталоги 
та певні зібрання повнотекстових документів. 
Це дає підставу стверджувати, що вітчизняні 

книгозбірні стали одними з лідерів інформа-
тизації суспільства. Водночас престиж бібліо-
тек, показники їхнього відвідування читачами 
та книговидача постійно зменшуються, тобто 
технологічна модернізація не стала гарантією 
збереження високого статусу, набутого ними 
впродовж століть.

Причиною виникнення такої ситуації є 
технократичний підхід до впровадження у біб-
ліотечну практику технологічних інновацій і 
недостатня увага до теоретико-методологічних 
проблем, які визначають довгострокову пер-
спективу та стратегію розвитку бібліотек у 
світі, що стрімко змінюється. Про нагальність 
визначення магістральних напрямів розвитку 
бібліотек свідчить поява публікації В. Степа-
нова під красномовною назвою «Библиотека 
в системе цифровых коммуникаций: стратегия 
выживания». Наведемо висновок, що в ній міс-
титься: «нинішня ситуація потребує термінової 
консолідації бібліотечного співтовариства для 
прийняття рішень, спроможних адаптувати біб-
ліотеки до вимог цифрового середовища. Біб-
ліотечна спільнота може й не вирішувати по-
ставлені завдання. Але обов’язково знайдуться 
ті, хто це зробить. І завтра вже ті інші будуть 
визначати вектор розвитку бібліотек. Або тих 
інституцій, що їх замінять» [4]. Слід погодити-
ся зі змістом наведеної цитати, в якій конста-
тується відставання фундаментальних бібліо-
текознавчих досліджень від динамічних змін у 
системі соціальних комунікацій.

Мета дослідження – визначення концеп-
туальних засад переходу від розрізнених техно-
логічних модернізацій до системних, функціо-
нальних і структурних трансформацій наукової 
бібліотеки та започаткування нового напря-
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му її діяльності – формування інформаційно-
технологічної інфраструктури енауки.

Виклад основного матеріалу. Загальна 
спрямованість розвитку бібліотеки – освоєння 
технологій, орієнтованих на знання. Першою з 
них традиційно вважається діяльність зі ство-
рення електронного каталогу та надання ко-
ристувачам можливості його багатоаспектного 
використання. Бібліотечна Україна представи-
ла в мережі Інтернет значну кількість таких ка-
талогів, однак у функціональному плані вони 
здебільшого є лише комп’ютерними аналога-
ми карткових. Така обмежена роль відповідає 
їхнім англомовним назвам: MachineReadable 
Catalogue (машиночитаний каталог) і OPAC – 
Online public access catalog (онлайновий ка-
талог загального користування). Основною 
позитивною якістю електронного каталогу є 
можливість віддаленого замовлення та одер-
жання документів з бібліотечних фондів, яка 
здебільшого не використовується, хоча саме 
вона забезпечує економічну ефективність 
його створення за рахунок зменшення витрат 
часу користувачів на одержання першодже-
рел. Найпоширенішими в Україні системами 
автоматизації бібліотек (ІРБІС, УФД/Бібліоте-
ка і Aleph) підтримують функції віддаленого 
замовлення документів і реєстрацію їхньої 
видачі та повернення. Однак у повному обсязі 
ці функції реалізуються переважно в бібліоте-
ках, де встановлено систему Aleph. Слід наго-
лосити, що саме таке багатоаспектне викорис-
тання електронного каталогу (з пошуком, за-
мовленням і наданням документів) дозволить 
говорити про трансформацію традиційної 
книгозбірні в «бібліотеку без стін» і суттєве 
підвищення її соціальної ваги.

Другий напрям функціонально-струк-
турної трансформації наукової бібліотеки 
пов’язаний із започаткуванням формування на-
прикінці XX ст. зібрань повнотекстових елек-
тронних ресурсів, які первісно іменувалися 
«віртуальними», «електронними», «мережеви-
ми», «онлайновими», «цифровими» бібліоте-
ками. Основна перепона на шляху формування 
в бібліотеках таких зібрань – авторське право, 
точніше – відсутність у законодавстві чіткого 
визначення прав книгозбірень щодо зберігання 
і надання читачам електронних версій друко-
ваних видань у наукових, освітянських і куль-

турологічних цілях. Гострота проблеми автор-
ського справа для бібліотек зменшилась на по-
чатку XXI ст. з появою термінів «репозитарій» 
і «ліцензії Creative Commons». 

Принципова відмінність репозитарію від 
електронної бібліотеки полягає в тому, що він 
є не зібранням будь-яких комп’ютерних фай-
лів, а інтегрованою науково-видавничою та 
бібліотечно-інформаційною структурою пев-
ної інституції (вищого навчального закладу 
чи наукової установи). Завдяки цьому, питан-
ня, пов’язані з авторським правом, не вини-
кають, оскільки визначаються нормативно-
методичними документами цієї інституції і, 
зазвичай, передбачають вільний доступ до 
текстів публікацій [5, 6]. Позитивну роль для 
розгортання формування інституційних репо-
зитаріїв відіграла прийнята 2002 р. Будапешт-
ська ініціатива відкритого доступу, в якій за-
декларовано готовність учених і дослідників 
безоплатно публікувати результати своїх праць 
у наукових виданнях для їхнього поширення в 
мережі Інтернет [7]. Сьогодні в світі функціо-
нує близько 4,3 тис. репозитаріїв, з них у нашій 
державі – 83 [8], створенню яких передували 
окреслені наукові розвідки, висвітлені в низці 
публікацій [9, 10].

Наразі інтенсивно розвивається напрям 
вирішення проблеми авторського права при 
формуванні повнотекстових зібрань, який по-
лягає у переході від заборонної парадигми 
класичного авторського права до дозвільної 
системи поширення знань у глобальному ін-
формаційному просторі з урахуванням неко-
мерційних прав інтелектуальних власників. 
Цей напрям став можливим завдяки розробці 
ліцензій Creative Commons, які заповнили ла-
куну, що існувала донедавна між copyright і 
повною свободою дій. Вони, з одного боку, 
дозволили інформації вільно циркулювати в 
мережі Інтернет, а з другого – надали авторам 
гнучкі можливості обмежити використання 
своїх інтелектуальних надбань у тих межах, які 
вони вважають потрібними [11]. Поява згада-
них ліцензій стала правовим підґрунтям для 
започаткування формування в бібліотеках ар-
хівів науково-інформаційних і суспільно зна-
чущих ресурсів мережі Інтернет. Зауважимо, 
що існує розмаїття підходів до створення нової 
складової бібліотечного фонду на основі ме-
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режевої інформації. Здійснюється її вибіркове 
збирання, архівування національних сегментів 
Інтернету, формування архівів веб-ресурсів у 
рамках обов’язкового примірника документів, 
спроба збереження суспільно значущої інфор-
мації усієї світової мережі, а також створення 
міжнародних кооперативних архівів [12]. Та-
ким чином, вітчизняним науковим бібліотекам 
доцільно організувати скоординоване форму-
вання профільних зібрань плинних інтернет-
ресурсів для їхнього збереження та надання на-
ступним поколінням. Слід додати, що в умовах 
обмежених фінансових ресурсів на придбання 
книг безкоштовне завантаження в інтранет-
середовище бібліотеки наявних електронних 
науково-інформаційних ресурсів може бути 
не лише доповненням, а й альтернативою тра-
диційним джерелам комплектування фондів. 
У цілому діяльність бібліотеки з архівування, 
зберігання та використання інтернет-ресурсів 
слід розглядати як поширення її меморіальної 
та комунікативної функцій на мережеві джере-
ла інформації для забезпечення на цій основі 
їхньої єдності з традиційним сегментом доку-
ментального простору.

Інституційний репозитарій і архів науково-
інформаційних ресурсів мережі Інтернет – вну-
трішні повнотекстові зібрання бібліотеки. Поряд 
з ними вони мають сприяти організації мереже-
вого доступу своїх користувачів до зовнішніх 
комерційних науково-інформаційних ресурсів. 
З урахуванням економічних аспектів, для цього 
бібліотекам доцільно об’єднуватися в консорці-
уми, або підключатися до наявних корпоратив-
них систем доступу до світових джерел науко-
вої інформації, які підтримують МОН України і 
національна та галузеві академії наук. 

Наявність у бібліотеці значних обсягів 
науково-інформаційних ресурсів у електрон-
ній формі створює передумови для оператив-
ної підготовки в ній довідкових, оглядово-
аналітичних і прогностичних матеріалів. 
Спектр останніх визначається профілем біб-
ліотеки, для наукових – одними з пріоритет-
них мають стати матеріали бібліометричного 
моніторингу та наукометричних досліджень 
вітчизняного дослідницького середовища. 
Необхідність об’єктивного оцінювання резуль-
тативності дослідницької діяльності потребує 
вибору в якості платформи бібліометричного 

моніторингу такої системи, що забезпечить 
максимально повне покриття наукових ресур-
сів і дозволить отримати статистично достовір-
ну картину стану науки. Сьогодні зазначеним 
умовам найбільшою мірою відповідає бібліо-
метрична платформа Google Scholar, яка обро-
бляє весь світовий науковий документальний 
потік, за винятком матеріалів з обмеженим до-
ступом. Сервіс Google Scholar «Бібліографічні 
посилання» дозволяє вченим представити ре-
зультати своїх інтелектуальних напрацювань у 
вигляді так званих бібліометричних портретів. 
Останні можна розглядати як візитівки вчених 
у Інтернеті, інтегратором цих візитівок в укра-
їнському сегменті Інтернет є інформаційно-
аналітична система «Бібліометрика україн-
ської науки» [13, 14], в якій станом на середину 
2016 р. було представлено понад 20 тис. вітчиз-
няних науковців. Аналітичний інструментарій 
системи надає широкий спектр показників для 
розкриття галузевої, відомчої та регіональної 
структури вітчизняної науки і експертного 
оцінювання результативності дослідницької 
діяльності вищих навчальних закладів і науко-
вих установ. Завданням конкретної бібліотеки 
є організація робіт зі створення бібліометрич-
них портретів науковців і профілів наукових 
колективів та надання інформації про їхню на-
явність адміністраторам «Бібліометрики…». 
При цьому дані для підготовки наукометрич-
них оглядів отримуватимуться в онлайновому 
режимі з сайта згаданої системи.

Зазвичай про започаткування робіт зі 
створення бібліометричних портретів показ-
ники цитувань праць науковців виявляються 
незначними. Це пов’язано з їхньою слабкою 
«видимістю» в світовій системі наукових ко-
мунікацій: це зумовлено недостатньою увагою 
до представлення вітчизняної періодики в сві-
тових науково-інформаційних системах. Сьо-
годні кожен журнал має бути представленим у 
мережі Інтернет з дотриманням певних вимог, 
які мають забезпечити його реєстрацію в цих 
системах. Можна рекомендувати редакціям 
періодичних видань розпочати зі входження 
в Directory of Open Access Journals (DOAJ) – 
міжнародний мультидисциплінарний каталог 
журналів, що інтегрує близько 10 тис. журна-
лів відкритого доступу зі 130 країн світу. До 
цього каталогу може увійти будь-який відкри-
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тий рецензований журнал за умови його дотри-
мання критеріїв відбору. Вимоги до включення 
у згаданий каталог наведено в статті [15], де 
зазначено, що «як урахування рекомендацій 
редакторів DOAJ загалом, так і безпосереднє 
включення до каталогу здатне допомогти 
відкритому рецензованому журналу стати чи-
таним і впізнаваним у науковому світі». Слід 
додати, що мережеві версії наукових журналів 
потрібно розглядати виокремленими складо-
вими інституціонального репозитарію вищого 
навчального закладу чи наукової установи.

Розглянуті концептуальні засади функціо-
нально-структурних трансформацій наукової 
бібліотеки апробовано в тій чи іншій книго-
збірні. Таким чином, їхнє системне викладен-
ня має на меті прискорити поширення таких 
трансформацій у коротко- та середньостроковій 
перспективі (5-10 років) у повному обсязі – це 
необхідна умова не лише розвитку, а й навіть 
виживання бібліотеки в суспільстві знань. Од-
нак ця умова не є достатньою – конче потрібні 
ґрунтовні дослідження щодо місії, місця та ролі 
наукової бібліотеки в майбутньому. Серед роз-
відок, спрямованих на віддалену перспективу, 
слід відзначити роботи, пов’язані з визначенням 
ролі бібліотек в інформаційному забезпеченні 
е-науки. Зважаючи на те, що кількість публіка-
цій українських фахівців у цьому напрямі поки 
що незначна, слід відзначити статтю львівських 
дослідників, у якій запропонована модель за-
доволення інформаційних потреб науковців на 
платформі електронної науки та наголошуєть-
ся на необхідності активації зусиль бібліотек зі 
створення інституціональних репозитаріїв [16].

Ґрунтовними також є розвідки Д. Соловя-
ненка, присвячені комплексному аналізу нової 
парадигми бібліотекознавства, яка пов’язана з 
розбудовою глобальної високотехнологічної 
платформи для інформаційно-насичених науко-
вих досліджень (енауки (escience) або кібер-
інфраструктури). Принциповим для концепції 
енауки є те, що вона повинна розглядатися як 
соціотехнічна система, що має як технічну, так 
і соціальну складові. Перша з них спрямована 
на забезпечення ефективного використання 
можливостей обчислювальних та комуніка-
ційних інструментів: першою чергою, грід-
мереж, друга – на підтримку інформаційно-
технологічної інфраструктури енауки. Тех-

нічну складову можна розглядати «двигуном» 
енауки, а інформаційно-технологічну (цифро-
ві дані) – її «паливом». Наукова бібліотека не 
може залишатись осторонь процесів форму-
вання енауки, їй слід визначитися: «чи прагне 
вона залишитись елементом традиційної інфра-
структури наукових комунікацій, зайнятим у 
інформаційному забезпеченні локальної науко-
вої спільноти, чи має намір стати ланкою нової 
цифрової інфраструктури глобальних комуні-
кацій учених, стрижнем, здатним виступати 
базисом у процесах транскордонного міждис-
циплінарного транзиту знань?» [17].

Підтримка інфраструктури наукової діяль-
ності була місією бібліотеки ще до часів винай-
дення книгодрукування, це завдання актуальне 
і сьогодні (при тому, що її роль більш широка і 
визначається на рівні загальних процесів тран-
зиту знань у суспільстві). У цій ролі позиції біб-
ліотеки як соціального інституту є сильними як 
ніколи: бібліотека, зберігаючи свій інституцій-
ний ідентитет, з допоміжної агенції перетворю-
ється на рівноправного партнера, навіть коор-
динатора академічного процесу. Долучаючись 
до ранніх фаз реалізації досліджень, наукова 
бібліотека фактично переходить від підтримки 
збереження та поширення публікацій до пов-
ного циклу циркуляції знань [17].

Прикладом успішної участі книгозбірні на 
ранніх стадіях наукових досліджень можна роз-
глядати проект arXiv.org бібліотеки Корнель-
ського університету, яка створила та підтримує 
архів нерецензованих e-публікацій [18]. Його 
популярність зумовлена оперативністю інфор-
мування наукової спільноти про отриманий до-
слідником результат, який має статус первин-
них даних, що можуть уточнюватися. В Україні 
наукові бібліотеки не надають належної уваги 
комплектуванню та збереженню для наступних 
поколінь матеріалів, які, відповідно до чинних 
нормативних документів, не враховуються при 
захистах дисертаційних робіт. Позитивний до-
свід проекту arXiv.org свідчить, що таку прак-
тику доцільно переглянути й забезпечити фор-
мування архівів «сірої» наукової літератури.

Підбиваючи підсумки, слід відмітити, 
що упродовж останніх кількох десятиліть 
світове наукове середовище докорінно зміни-
лося. Соціальний інститут наукової бібліоте-
ки також зазнав істотних трансформацій – з 
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ортодоксально-консервативної установи вона 
стала одним із лідерів інформатизації суспіль-
ства. Знаходить у неї підтримку і парадигма 
побудови суспільства знань, зокрема, концеп-
ція енауки. Бібліотекарі, які зацікавлені у за-
лученні до розбудови eнауки, з їхньою сьо-
годнішньою кваліфікацією та можливостями 
можуть відіграти важливу, або навіть ключову 
роль у процесах створення та підтримки ін-
формаційної інфраструктури центрів даних. 
Готовність і здатність бібліотеки до занурен-
ня у загальнонаукові процеси обміну знання-
ми, дослідницьку та освітню інфраструктуру 
eнауки дозволить бібліотеці зайняти чільне 
місце в суспільстві знань.

Наукова новизна роботи полягає в системно-
му аналізі інновацій у бібліотеці та розвитку но-
вої парадигми бібліотекознавства, пов’язаної 
з розбудовою платформи для інформаційно-
насичених наукових досліджень (е-науки), в якій 
бібліотека, поряд зі збереженням та поширенням 
публікацій, переходить до підтримки повного 
циклу генерації та циркуляції нових знань.

Висновки.
1. У коротко- та середньостроковій пер-

спективі вектор розвитку наукової бібліоте-
ки слід спрямувати на перехід від розрізне-
них технологічних інновацій до системних 
функціонально-структурних трансформацій, 
що мають забезпечити: повнотекстове роз-
ширення електронного каталогу; створен-
ня інституційного репозитарію; архівування 
профільних ресурсів мережі Інтернет; бібліо-
метричний моніторинг наукових комунікацій; 
підготовку оглядово-аналітичних і прогнос-
тичних матеріалів.

2. У довгостроковій перспективі стратегія 
розвитку наукової бібліотеки має бути зорієн-
тована на розширення сфери її діяльності та 
заглиблення у глобальні процеси обміну знан-
нями, зокрема новітні процеси формування та 
підтримки інформаційно-технологічної інфра-
структури е-науки. Ураховуючи актуальність і 
новизну цієї проблематики для бібліотек, вба-
чається доцільним активізувати дослідження 
з бібліотекознавства е-науки. 
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