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РОЗСТИТТЯ ЗМ1СТУ Ш Ф ОРМ АЩ ЙНОГО РЕСУРСУ
ДЕРЖ АBНOÏ НАУKOBO-ПЕДАГOПЧНOÏ БIБЛIOTЕKИ У С Т А Ш И
1МЕН1 В. О. СУXOМЛИНСЬKOГO
ЧЕРЕЗ А Н А Л ^ И ^ -С И Н Т Е Т И Ч Н Е ОП РАЦЮ ВАН НЯ
Н АУKOBИ X ЗБIРНИKIB
Статтю присвячено питанню аацоволеиия iиф ормацiйиих потреб к о 
ристувачГв ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухом линського через розкриття
змГсту наукових збГрникГв. ВисвГтлено сутнГсть змГстового опрацювання
збГрникГв i його значення для формування високоякГсного ш ф ормацш ного ресурсу сучасно! науково! бГблГотеки. Розглянуто особливостГ про
цесу аналГтико-синтетичного опрацювання збГрникГв наукових праць у
процесГ формування електронного каталогу на базГ автоматизовано! 6í 6лiотечио-iиф ормацiйиоï систем и «IP Б IС 64».
К лю чoвi слова: ^ y ^ e i бiблiаmeкu, eлeкmpаннuй кamaлаг, Е К , iнфаpмацшний pecypc, aнaлimuка-cuнmemuчнe аnpaцюeaння дакyмeнmie,
А ^ Д , збipнuкu наукових npаць, нayкаei cmammi, aemамamuзаeaнi 6í 6лiаmeчна-iнфаpмaцiйнi cucmeMu, A B IC , «IР Б IC 6 4 ».

Я к к ть ГнформацГйного забезпечення розвитку науки та освГти насамперед залежить вГд я к о т надання доступу до ГнформацГйного ресурсу бГблГо
теки, щ о охоплюe т а к складовГ, як релевантшсть, багатоаспектшсть i
ш видккть пошуку, можливГсть отримання максимально повно! ГнформацГ!
про наявнГсть необхГдних документГв та !х змГст.
Упровадження автоматизованих шформащ йно-пош укових систем (IПС),
формування електронних каталогГв (ЕЭД, використання штернет-технологГй - усе це даe змогу органГзувати процес забезпечення ГнформацГйних по
треб користувачГв на я к к н о новому рГвнк суттeво розширити дГапазон по
шуку ГнформацГ!, значно шдвищити оперативнГсть знаходження та обмГну
науковими даними, забезпечити вГддалений доступ до ГнформацГ!.
Отже, шформатизащя бГблГотек, зокрема наукових, даe змогу, по-перше,
значно розширити аудиторш користувачГв (переважно завдяки використанню Гнтернет-ресурсу), а по-друге, значно шдвищити яш сть забезпечення
ГнформацГйних потреб користувачГв, у тому числГ вГддалених, в отриманнГ
необхГдно! науково! ГнформацГ! [5; 7; 11; 14].
Упровадження ГнформацГйно-комушкащйних технологГй (IKT) i засобГв у
процеси опрацювання бГблютечних фондГв, збереження ГнформацГ! та на
дання доступу до ГнформацГйного ресурсу e одним Гз головних напрямГв ро
боти Державно! науково-педагоично! бГблГотеки Укра!ни ГменГ В. О. Су
хомлинського. Зокрема, це питання висвiтлюeться у ста ти П. I. Рогово!
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«Роль освГтянських бГблГотек у ф ормуванн шформацшного простору держ ави», опублГкованГй у фаховому перюдичному виданнГ з педагогши - «ПедагогГчний вГсник» (2GG9, M l) [12].
Одним зГ способГв задоволення ГнформацГйних потреб користувачГв ДНПБ
Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського е створення бГблюграфГчних записГв ста
тей Гз наукових збГрнишв через !х аналГтико-синтетичне опрацювання i вЬ
дображення в електронному каталозГ.
АналГтико-синтетичне опрацювання документГв е важливою складовою
процесу формування ш формацшного ресурсу науково! бГблГотеки. АналГз
публшацш показав, щ о цьому питанню у наукових джерелах придглено недостатньо уваги. Значно ширше висвГтлено питання пош уку ГнформацГ! в
електронних каталогах i, вщповщно, - лш гвктичного забезпечення АБIC
[1; 15]. Щ о стосуеться дослГджень, присвячених безпосередньо технолог!! та
особливостям процесу аналГтико-синтетичного опрацювання наукових збГр
никГв [9], то цГ публГкацГ! мають характер ск о р ш е Гнформативний, нГж дослГдницький [2; 13]. Цим i зумовлена актуальнкть статтГ, присвячено! проб
лем! розкриття змГсту ш формацшного ресурсу ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Су
хомлинського через аналГтико-синтетичне опрацювання наукових збГрникГв в АБIC « ^ I C 6 4 » .
Мета статтГ полягае у з’ ясува н н можливостей задоволення ГнформацГй
них потреб користувачГв через аналГтико-синтетичне опрацювання науко
вих збГрнишв i вГдображення !хнього змГсту в електронному каталозГ ДНПБ
Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського, а також у розкрити особливостей цього
процесу.
Завдання статтГ - розкриття с у т н о т змГстового опрацювання збГрникГв на
укових праць i його значення для формування високояккного шформацшно
го ресурсу сучасно! науково! бГблГотеки; висвГтлення особливостей аналГтикосинтетичного опрацювання наукових збГрникГв у процесГ формування бГблЬ
ографГчних записГв (БЗ) електронного каталогу в АБГС «IРБIC64».
Як зазначалося вище, збГрники наукових праць i матерГалГв конференцГй
е одним Гз джерел науково! ГнформацГ!, це фаховГ видання з певно! галузГ
знань. Зпдно з ДСТУ 3G17-95: «збГрник наукових праць - збГрник матерГа
лГв дослГджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах або
товариствах» [3]. Як правило, збГрники наукових статей видаються на баз!
наукових установ - галузевих науково-дослГдних ш сти туп в, вищих нав
чальних закладГв тощо з рГзною перю дичнктю (вГд одного i бгльше разГв на
рж ). СтаттГ, щ о входять до збГрника, об’ еднанГ загальною тематикою (наприклад, «П едагогш а», «ПсихологГя», «ФГлософГя» тощо). Вони можуть бу
ти поеднан тематикою окремих випускГв або роздГлГв збГрника (наприклад,
збГрник наукових праць «Науковий часопис Нащонального педагогГчного
унГверситету Гмеш М. П. Драгоманова» видаеться серГями, кожна з яких
мае свою тему i вщповщну назву. Наприклад, серГя 5: «ПедагогГчнГ науки:
реалГ! та перспективи»; серГя 12: «П си холоп чш науки»; серГя 16: «Творча
особисткть учителя: проблеми теорГ! i практики» тощо).
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!нший вид наукових збГрникГв - матерГали тимчасових наукових заходГв - конференцш, семГнарГв, читань, круглих столГв, симпозГумГв тощо укладаються за результатами !хньо! роботи i мГстять тези доповГдей, виступГв, повГдомлень, зроблених пГд час заходу, i публГкуються вГдповГдно до ча
су проведення заходу.
ЗбГрники наукових праць належать до we! категорГ! документГв, в яких
шформацшну цГннГсть маe не тГльки документ у щлому (збГрник), але й
складовГ документа - окремГ стати, кожна з яких e самостшним, завершеним твором, носieм певно! унГкально! ГнформацГ!, тому розкриття змГсту
кож но! статтГ e дуже важливим у процесГ опрацювання наукових збГрникГв.
Розглянемо д е я к особливостГ наукових збГрникГв як джерела науково! Гн
формацГ!.
По-nepшe, науковГ збГрники мГстять ГнформацГю про останщ досягнення в
певнш галузГ знань - у виглядГ наукових статей i доповГдей на наукових за
ходах. Значна частина цих матерГалГв публiкуeться вперше, крГм того, на
час опублГкування шде бГльше не згадуeться, тобто в певному сенсГ e уш кальною.
По-дpyгe, наукова стаття або доповГдь маe невеликий обсяг i, як правило,
присвячена одному конкретному, достатньо вузькому питанню. Шформащя
про науковГ дослГдження i розробки в таких публш ащ ях подаeться у стислому, концентрованому виглядГ. У процесГ аналГтико-синтетичного опрацю
вання це даe м ож ливкть звузити дГапазон пошуку, конкретизувати його i
зробити значно ефектившшим.
П о-mpeme, значна частина наукових збГрникГв i матерГалГв конференцш
випускаeться невеликим накладом (вГд 100 до 300 примГрникГв) i розповсюджуeться переважно серед наукових установ i бГблГотек, тому доступ до
ГнформацГ!, що м ктиться в цих збГрниках, доволГ обмежений. Розм щ ення
ГнформацГ! про зм кт наукових збГрникГв в електронному каталозГ науково!
бГблГотеки даe змогу значно полшшити можливГсть доступу до не! користу
вачГв, особливо вГддалених.
Отже, наукова стаття як джерело ГнформацГ!, щ о вiдображаe найновшГ
досягнення науки, e важливим елементом ГнформацГйного ресурсу з вГдпо
вГдно! галузГ знань, а забезпечення м о ж л и в о т доступу до ^ e ï ГнформацГ! актуальним питанням ГнформацГйного обслуговування. Саме це зумовлюe
необхГдшсть включення статей зГ збГрникГв наукових праць до ГнформацГй
ного ресурсу бГблГотеки.
!нформащйна дГяльшсть ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського спрямована на задоволення ГнформацГйних потреб освГтян - науковщв, викладачГв i студентГв вищих педагогГчних навчальних закладГв, працГвникГв
освГти всГх рГвшв, починаючи вГд фахГвцГв з дошкГльного навчання до вищо!
ш коли. Головний профГль формування ГнформацГйного ресурсу ДНПБ
Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського, який станом на 01.01.2011 р. налГчував
близько 570 000 примГрникГв, - педагогша i психолопя, але тематика до
кументГв у фондГ бГблГотеки набагато ширша, не обмежуeться тГльки про235

фгльною, а й мГстить значну кглькГсть документГв з багатьох галузей знань.
ЗбГрники наукових праць i матерГалГв наукових конференцш вГдповГдно!
тематики е важливою складовою шформацшного ресурсу книгозбГрш, а
розкриття !хнього змГсту як у традицшнш, так i в електроннш форм! - один
з прюритетних напрямГв формування ГнформацГйного ресурсу. Опрацюван
ня наукових збГрникГв i вГдображення !х в ЕK е одним Гз прюритетних на
прямГв i важливою складовою роботи вГддГлу наукового опрацювання й ка
талогГзацГ! документГв. Ця робота була започаткована у 2GG6 р. i здшснювалась упродовж 2GG6-2G1G рр. у межах НДР «Т еоретичн засади формуван
ня всеукра!нського ГнформацГйного ресурсу з питань психолого-педагопчно! науки i освГти на баз! ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського» (наук.
керГвник - Рогова П. I., к. i. н., директор ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухом
линського).
В умовах ком п’ ютеризацГ! бГблютечно! сфери процес ГнформацГйного забезпечення користувачГв бГблГотеки потребуе удосконалення i в структур!
бГблютечних ГнформацГйних ресурсГв, i в систем! доступу до них. Тому, вГд
повГдно до вимог часу, прюритетним напрямом дш льносп ДНПБ Укра!ни
Гм. В. О. Сухомлинського е також створення електронного ГнформацГйного
ресурсу, невГд’ емною складовою якого е електронний каталог.
ПГд аналГтико-синтетичним опрацюванням документГв (АСОД) розумЬ
еться сукупш сть взаемопов’ язаних, взаемозалежних процесГв формування
елементГв бГблюграфГчного запису в автоматизованому реж им! шляхом
аналГзу й синтезу [4]. Термш «aнaлimuко-cuнmemuчнe опрацювання»
увш ш ов у ж иття бГблГотек разом з автоматизащею бГблютечно-бГблюграфГчних процесГв. Вш не замшив, а дещо уточнив термш «наукове опрацю
вання», збагативши його новими якостями i функщ ями. ПГд час аналГтикосинтетичного опрацювання формуеться певний пошуковий образ докумен
та (ПОД), який повинен максимально точно вГдображати зм кт документа i
всГ елементи якого надалГ використовуються в процес! пош уку. ЕфективнГсть пош уку здебГльшого залежить вГд того, наскгльки правильно
сформовано ПОД [1; 8; 15].
У результат! АСОД об’ ект, що опрацьовуеться, подумки роздгляеться на
елементи, кожен з яких дослГджуеться окремо як частина щ лого, а надалГ
частини поеднуються в цгле, збагачене новими знаннями. Розглядаючи
аналГз i синтез як загальнонауковГ методи дослГдження, в АСОД !х одночасно розглядають i як прийоми, що дають змогу багатоаспектно характеризувати документи [8].
При опрацюванн наукових збГрникГв аналГзують та вГдбирають важливГ з
ГнформацГйного погляду статтГ, на кож ну з яких створюеться аналГтичний
бГблюграфГчний запис. Початок аналГтичного опрацювання наукових збГр
никГв було покладено ще у 2GG3 р., коли у ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухом
линського була оргашзована систематична картотека статей Гз наукових
збГрникГв (Ж С З ), яка станом на G1.G1.2G11 р. налГчувала понад 47 GGG карток. Ж С З постш но поповнюеться - щорГчно до не! вводиться 6GGG бГблю236

графГчних записГв. А ктуальнкть створення аналГтичних записГв статей зГ
збГрникГв наукових праць була зумовлена, з одного боку, високим попитом
користувачГв на ГнформацГю, щ о м ктиться в них, з ш ш ого боку - розширенням i поглибленням забезпечення ГнформацГйних потреб користувачГв.
Ж С З маe великий попит у користувачГв бГблГотеки - науковщв, пращвниш в освГти всГх рГвшв, викладачГв i студентГв педагогГчних навчальних закладГв. Наприклад, за 2009 р. у бГблГотецГ було надано близько 12 500 тематичних бГблюграфГчних довГдок, а за 2010 р. - понад 12 300 довГдок, з
них приблизно двГ третини - зГ зверненням до Ж С З .
Формування електронного каталогу в ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлин
ського також було розпочато у 2003 р. у програмГ «МАRC-SQL», а з 2006 р.
ЕK формуeться в АБГС «!РБГС64». У середин 2008 р. було розпочато роботу
з аналГтико-синтетичного опрацювання статей зГ збГрникГв наукових праць
i матерГалГв наукових конференцш у базГ даних « ^ и г и » АБГС «!РБГС64».
Станом на 01.01.2011 р. БД « ^ и г и » ЕK ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухом
линського налГчувала понад 34 000 назв документГв, з них майже 12 000 аналиичш записи статей Гз наукових збГрникГв. ЩорГчно до ЕK вводиться
бГльше 5 000 аналГтичних БЗ. Електронний ресурс наукових статей, як i
систематична картотека, маe попит у користувачГв: у 2009 р. було видано
близько 4 500 тематичних довГдок, а за 2010 р. - бГльше 3 200 тематичних
довГдок, Гз них звернення до статей Гз наукових збГрникГв також становить
приблизно двГ третини.
В АБГС «!РБГС64» аналГтико-синтетичне опрацювання наукових збГрни
кГв реалiзуeться за допомогою технологи дворГвнево! каталопзацп [9]. Пер
ший рГвень каталопзацп - це наукове опрацювання власне збГрника (ство
рення бГблюграфГчного запису, систематизащя, предметизащя, визначення
ключових слГв тощ о), а також розкриття його змГсту (створення перелжу
статей визначено! тематики); другий рГвень - аналГтичне опрацювання
кож но! статта. У результата такого опрацювання кожна стаття набуваe ста
тусу самостшного документа в базГ даних « ^ и г и » ЕK i надалГ може бути
використана для пош уку як самостайна одиниця ГнформацГ! i як складова
збГрника. При цьому автоматично встановлюeться зв’ язок мГж збГрником i
статтями, що даe змогу оперативно переходити рГвнями «збГрник - стаття»,
«стаття - збГрник». Tакож це даe можливГсть одночасно переглянути перелГк усГх статей збГрника.
Активно впроваджуючи IKT у процес формування ГнформацГйного ресур
су бГблГотеки, ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського не вiдмовляeться i
вГд традицГйних форм роботи i пропонуe сво!м користувачам як картковГ,
так i електронний каталоги. ^ ж е н Гз цих каталогГв маe сво! переваги i недолГки. Розглянемо деякГ особливостГ i переваги ЕK порГвняно з традицшним картковим каталогом (картотекою) саме для розкриття змГсту науко
вих збГрникГв.
По-nepшe, порГвняно з картковим, електронний каталог мГстить мак
симально повну ГнформацГю про видання, що неможливо для традицшно!
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картково! форми. Електронний варГант каталожно! картки може вм щ увати набагато бгльше ГнформацГ! про документ, нГж !! паперовий варГант, оскГльки практично вэдсутш обмеження в обсязГ подання ГнформацГ!. ОднГею
з суттевих переваг ЕK е те, що вш уможливлюе розкриття змГсту наукового
збГрника, - в АБГС «IРБIC64» передбачено спещальне поле 33G: «ЗмГст»,
куди вводиться перелш усГх статей. ^ ж н а позицГя цього поля мГстить вГдомостГ про автора (авторГв), назву статтГ, !! мГсце в збГрнику, наявнГсть ГлюстрацГй, бГблГографГ! тощо. З ш ш ого боку, аналГтичний запис кож но! статтГ в
ЕK надае повну ш ф ормацш про документ (збГрник), в якому ця стаття опублГкована. Отже, електронний каталог надае змогу користувачу переглядати
змГст збГрникГв повш стю, щоб вибрати потрГбнГ статтГ i надалГ, використовуючи ф ункцш зв’язку, знаходити !х в Е ^ А бо навпаки, маючи шформа
ц ш лише про одну статтю, можна знайти в ЕK i збГрник, i повну ш ф ормацш
про всГ ш ш ! статтГ з цього збГрника. Н атомкть традицГйна картотека тако!
м о ж л и в о т не надае, тому що в нш картки на статтГ з одного збГрника розосереджено за рГзними роздГлами, а ГнформацГя про збГрник у цглому подаеться дуже стисло.
По-друге, АБГС «IРБIC64» пропонуе користувачу м ож ливкть багатоаспектного пошуку документГв Гз використанням рГзних пош укових елементГв: автор, назва документа (у нашому випадку як збГрника, так i ста
тей), ключовГ слова, предметш рубрики, персонал!!, УДK та Гн., i в резуль
тат! пошуку - одночасне отримання всього перелГку документГв за обраним
видом пошуку. Фактично, в пош уковш систем! електронного каталога поеднуються м о ж л и в о т абеткового, предметного та систематичного каталогГв.
^ ! м того, до переваг ЕK можна вГднести високу ш видккть i оперативнГсть
пошуку, м ож ливкть компактного зберГгання великого обсягу ГнформацГ!,
широке !! розповсюдження завдяки використанню штернет-технологш. От
же, автоматизацГя процесу АСОД уможливлюе створення ГнформацГйного
бГблютечного ресурсу, досконалш ого щодо повноти ГнформацГ!, багатоаспектностГ й оперативностГ пош уку, розширення територГ! доступу, нГж традицГйний каталог або картотека.
Усе це ш як не зменшуе а к т у а л ь н о т традицГйного каталогу. Формування
ЕK не означае вГдмову вГд його карткового аналога. Паралельне сш вкнування, формування та комплексне використання традицшних карткових та
електронних бГблютечних IПC тгльки оптимГзуе можливостГ пош уку Гнфор
мацГ! та обслуговування рГзних категорГй користувачГв з урахуванням ! х т х
умГнь, навичок, уподобань, фГзичних i технГчних можливостей тощо. ЕK i
CKCЗ взаемодоповнюють, а не взаемозамшюють один одного i працюють у
комплекс! на загальну мету - максимально яккне забезпечення Гнформа
цГйних потреб користувачГв [6; 10]. Але, безперечно, штерес до електрон
ного каталогу збгльшуеться, i надалГ його роль i мГсце в шформацшному ре
сурс! бГблГотеки зростатиме.
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Формування ресурсу статей Гз наукових збГрникГв у ДНПБ Укра!ни ГменГ
В. О. Сухомлинського триваe вже декГлька рокГв, але цей напрям дГяльностГ маe великий потенцГал для розвитку i певш перспективи.
По-nepшe, ниш основна тематика наукових збГрникГв, якГ ш длягають
опрацюванню, - педагогш а i психологГя, але надалГ можливе введення до
електронного каталогу наукових статей не тГльки освГтньо!, але й ш ш о!
тематики через опрацювання наукових збГрникГв з ш ш их галузей науки
i культури, що здiйснюeться сьогодш обмеж ено (наприклад, ГсторГ!, укра!нознавства, мистецтвознавства, лГтературознавства, бГблютекознавства та ш .).
По-дpyгe, необхГдним e кооперування роботи з аналГтичного розпису
статей для формування штегрованого галузевого ГнформацГйного ресурсу, а
це - обмш iнформацieю з бГблГотеками мережГ та науковими установами,
якГ випускають науковГ збГрники, Гнститутами НАПН Укра!ни, вищими
навчальними закладами тощо [12; 14].
П о-mpeme, перспективним e створення об^днано! електронно! повнотекстово! бази даних наукових статей, що особливо актуально для наукових
збГрникГв, якГ, як зазначалося вище, e носГями новГтньо! науково! шформацГ! [7]. Надання доступу до тако! БД можливо лише через електроннГ ката
логи учаснишв сшльного проекту.
Актуальними сьогодш e питання ш дготовки користувачГв, !хньо! адаптацГ! до роботи в автоматизовашй пошуковГй системГ, удосконалення сервЬ
су пошуку ГнформацГ!, створення комфортних умов для продуктивно! робо
ти користувача з електронним каталогом i в п рим щ енш бГблГотеки, i через
!! веб-портал. Наше завдання полягаe не тГльки в тому, щоб сформувати
яшсний шформащйний ресурс, але й забезпечити умови для його ефективного використання.
Отже, реалГзащя цих проектГв, безперечно, маe бути спрямована на максимальне врахування штересГв користувачГв i оптимальне задоволення !хш х ГнформацГйних потреб.
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