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Наукове дослідження певного об'єкта (предмета або явища) завжди
проводиться з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку
та трансформації для більш раціонального використання у практичній
діяльності людей.

Для чого потрібна університетській бібліотеці науково-дослідна
діяльність? Відповідей може бути багато і всі вони викладені у фаховій
літературі, яка є достатньо представницькою в світі. Так, наприклад, за
напрямом «Library & Information Science» в наукометричній системі Web of
Science індексується 91 науковий журнал (у т.ч. 7 — відкритого доступу), в
DOAJ представлено 112 періодичних видань, фахова періодика України налічує
8 видань (в соціокомунікативному та історичному аспектах). Система Google
Scholar тільки за період з 2015 р. по 01.09.2016 р. за ключовими словами
«Library & Information Science Research» та уточненням "university library" видає
17600 посилань на літературні джерела. Крім наукової періодики, монографій
існує величезна кількість матеріалів конференцій, котрі переважно
представлені як на сайтах конференцій, так і в фахових репозитаріях: E-LIS
(Eprints in Library and Information Science), Digital Library of Information Science
and Technology (DLIST), Librarians’ Digital Library, цифрових архівах окремих
університетів тощо. При цьому в репозитаріях акумулюються всі види наукової
інформації (первинної та вторинної), включаючи текстові файли, відео,
презентації тощо.

Безумовно, найбільш впливовим заходом, де проводяться апробації
наукових досліджень, є конференції (елемент формальної комунікації, яка
передбачає документально зафіксовані форми наукової інформації),
незважаючи на стрімкий розвиток неформальної комунікації (наукові блоги,
особисті сайти дослідників та ін.). Науково-практичні конференції бібліотечно-
інформаційного спрямування організують окремі чи група університетів або
громадські організації на регіональному, національному, міжнародному рівнях
(напр., IFLA, IATUL, Library and Information Science — LIS, Theory and Practice
of Digital Libraries — TPDL та ін.). В Україні найбільш значимою, безумовно, є



щорічна міжнародна конференція керівників бібліотек ВНЗ, яку організує НБ
КНУ як на своїй базі, так і на базі інших бібліотек. Впливовими є міжнародні
конференції, організовані бібліотеками ВНЗ: НУ «Києво-Могилянська
академія», НУ «Львівська політехніка», ХНУ, ДНУЗТ, ХДАК, ЛНУ та ін..
Особливість більшості конференцій університетських бібліотек сьогодні –
збільшення кількості співорганізаторів.

Контент-аналіз світової фахової літератури дозволив автору
стверджувати, що поштовхом для проведення наукових досліджень в
університетських бібліотеках є 3 головні причини. По-перше, це можливість
виявлення окремих існуючих проблем і шляхів їх вирішення. По-друге,
прогнозування подальшої стратегії та напрямків розвитку в умовах формування
нової інфореальності, трансформації вищої освіти, оновлення інфраструктури
наукових комунікацій, економічної кризи, змінення ментальності як призми,
через яку особистість дивиться на світ і себе в ньому. По-третє, аналіз
змістовної історико-культурної спадщини на основі бібліотечних колекцій
рідкісних та цінних видань.

Підтверджують думку автора і теми дослідницьких розробок бібліотек
ВНЗ України, представлені на сайті наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Їх аналіз доводить, що
більша частина досліджень присвячена історичному аспекту розвитку
книжкових фондів, ВНЗ і самих бібліотек. Ряд наукових розробок (менша
частина) орієнтуються на дослідження: сучасних трансформаційних процесів у
бібліотеках, визначення шляхів їх подальшого розвитку, розробку контент-
стратегій у цифровому середовищі та аспектів задоволення сучасних потреб
користувачів. Такі теми досліджень представлено бібліотеками ДНУЗТ, НАУ,
НТТУ «КПІ», НУ «Києво-Могилянська академія», НУ «Львівська політехніка»,
ХерсонДАУ, ХНУ, НЮУ. НФУУ та ін.

Слід підкреслити, що саме після певних досліджень і наукового
обґрунтування їх результатів керівництвом бібліотек приймаються рішення
щодо започаткування нових видів діяльності або трансформації (чи відміни)
старих, а також змінення структури і штатів.

На жаль, колаборація досліджень майже не притаманна бібліотекам ВНЗ
України, але мають місце ряд спільних наукових проектів із окремими
структурами своїх установ. Можливо вирішенню цієї ситуації сприятиме новий
проект Секції університетських бібліотек УБА «БібліоСинергія: підтримка
наукових досліджень» (http://bibliosynergy.ula.org.ua) [5].

«БібліоСинергія» – це партнерський проект бібліотек вишів, спрямований
на створення професійного середовища (сайту) для спілкування однодумців та
втілення нових практик в напрямку підтримки наукових досліджень. Філософія
проекту – ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом. Місія
«БібліоСинергії» – сприяння зростанню успіху наукової складової кожного
ВНЗ і розвитку української науки в цілому, її інтеграції в міжнародний
науковий інфопростір, посилення рівня її впливовості в світі.

Розглянемо науково-дослідницьку діяльність бібліотек ВНЗ України на
прикладі науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі



Бібліотеки ДНУЗТ).
Тематика науково-дослідних робіт Бібліотеки ДНУЗТ в останні роки

спрямована на забезпечення якісних змін усіх складових бібліотечно-
інформаційної діяльності.

Безумовно, будь яке дослідження, що проводиться Бібліотекою,
розпочинається з отримання фактичних даних для розуміння, як у конкретний
проміжок часу відбувається спілкування університетської спільноти
(викладачів, науковців, студентів, адміністрації) у внутрішньому середовищі
ВНЗ та за його межами. Далі постає питання щодо причини та факторів такої
комунікації. Аналіз наукових джерел інформації, передового світового
практичного досвіду, власних можливостей уможливить розуміння про
варіанти подальшого розвитку. І лише на основі отриманих даних, подальшим є
визначення і наукове обґрунтування необхідності конкретних дій (стратегічних
і тактичних) Бібліотеки. Бо сенс нашої діяльності, в першу чергу, – бути
корисною та цінною для університетської спільноти ДНУЗТ, а також науки,
освіти та культури всієї України.

Протягом 2009-2010 рр. ндр за темою «Інформатизація бібліотеки
університету як чинник формування комунікаційної моделі діяльності»
(реєстрація в УкрІНТЕІ за № ДР 0110U007508) була спрямована на виявлення
основних причин девальвації родових функцій бібліотечної діяльності та
обґрунтування положення, що інформатизація є умовою системних змін в
бібліотеках ВНЗ і головною умовою доступу до світових знань [2, 7, 9].
Результати дослідження оприлюднено в 22 наукових публікаціях; отримано
авторське свідоцтво.

Одним із важливих досягнень даного дослідження стало розуміння: 1)
механізмів спілкування та розвитку наукового середовища; 2) необхідності змін
у розташуванні так званих «клієнтських рядів», тобто визначення тієї групи
користувачів, яка на сьогодні найбільше потребує термінових сучасних і
різноманітних сервісних послуг та продуктів від Бібліотеки. Так, для нас таким
першим клієнтським рядом стали науковці університету.

Саме тому наступна ндр Бібліотеки, яка виконувалась протягом 2013-
2015 рр., мала тему «Університетська бібліотека та трансформація системи
наукових комунікацій» (реєстрація в УкрІНТЕІ за № ДР 0114U002412).
Досліджуючи послідовні дії з формування нової глобальної інфраструктури
наукових комунікацій, розвиток нових цифрових ініціатив і роль
університетських бібліотек світу в цих процесах, науковцями було теоретично і
практично доведено, що в Україні саме бібліотекарі в своїх ВНЗ є рушійною
силою, яка здатна забезпечити вдалий старт і подальший успішний розвиток
багатьом цифровим ініціативам наукової комунікації [3, 4, 6, 8, 10].

За результатами ндр було опубліковано 18 наукових робіт, отримано 3
авторських свідоцтва.

Працюючи як творчий колектив експериментальної лабораторії в галузі
бібліотечно-інформаційних комунікацій, бібліотекарі створювали моделі нових
послуг для науковців, проводили експерименти на їх життєздатність, втілювали
в практику та займались їх удосконаленням.

Зупинимося на цих новітніх сервісах, уможливлених формуванням нової



інфореальності – сучасної інфраструктури наукових комунікацій, рухом
відкритого доступу, новими вимогами Міністерства освіти і науки України до
науковців, високим ступенем очікувань вчених у підтримці наукових
досліджень…

Номенклатура інноваційних сервісів, реалізованих Бібліотекою
І. Сервіси з підтримки науковців і наукових публікацій:

1) Створення та підтримка інституційного електронного архіву
(репозитарію eaDNURT – http://eadnurt.diit.edu.ua; ISSN 2310-7758). Репозитарій
зареєстрований в Україні та світових гарвестерах: ROAR, ROAD, OpenDOAR.
Згідно всесвітніх вебометричних даних Ranking Web of Repositories репозитарій
eaDNURT на сьогодні входить у топ-25 репозитаріїв України;

2) Співвидання електронних журналів «Наука та прогрес транспорту»
(http://stp.diit.edu.ua) й «Антропологічні виміри філософських досліджень»
(http://ampr.diit.edu.ua) в рамках реалізації електронної моделі «Бібліотечне
видавництво» (Library Publishing). Бібліотекарі надають послуги із:
супроводження електронної видавничої платформи Open Journal Systems;
забезпечення бібліографічної культури видання (послуги бібліографів,
перекладачів); відповідності рукописів етичним нормам (перевірка контенту на
плагіат, консультації фахівця із авторського права); оцифрування архівних
номерів журналів та їх збереження; розподілення DOI між виданнями ДНУЗТ;
просування е-видань у міжнародні інформаційні системи (світові е-каталоги,
повнотекстові, реферативні і наукометричні БД, пошукові й довідкові системи).
Отримано авторське свідоцтво на комп’ютерну програму «Цифровий
верстальник»;

3) Створення, підтримка двох сайтів міжнародних наукових
конференцій – «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних
комунікацій» (http://conflib.diit.edu.ua) та «Антропологічні виміри філософських
досліджень» (http://conf-ampr.diit.edu.ua) і електронне видання доповідей
конференцій на платформі «Наукові конференції України» (програмне
забезпечення – Open Conference Systems) в рамках реалізації електронної
моделі «Бібліотечне видавництво» (Library Publishing). У складних умовах
сьогодення додаткова можливість дистанційної участі в конференції з
розміщенням на сайті доповідей і презентацій та їх обговоренням завдяки
сучасним онлайн-технологіям – це реальна можливість оприлюднити
результати практичного досвіду та наукових досліджень, визначити шляхи
вирішення певних проблем, обмінятися думками. Крім того, це додатковий
шлях інтеграції публікацій в світові БД наукової інформації;

4) Інтеграція результатів наукових досліджень у світові БД наукової
інформації. Конкретні посилання на них дивись на сайтах журналів, що їх
співвидавцем є Бібліотека ДНУЗТ (розділ «Міжнародна індексація журналу»).
Охват протягом року – 15 вітчизняних і світових повнотекстових,
реферативних, наукометричних БД. Журнал «Антропологічні виміри
філософських досліджень», співвидавцем якого є бібліотека, увійшов до
глобальної наукометричної системи Web of Science (БД «Emerging Sources
Citation Index»). Крім того, періодичні видання ДНУЗТ сьогодні представлено в
понад 30 цифрових світових бібліотечних колекціях: University of Cambridge



(Великобританія), University of Windsor (Канада), California Staty University
(США), Monash University (Австралія), Erasmus Universiteit Rotterdam
(Німеччина), University of Oxford (Великобританія), BABORD (Асоціація
університетів Франції), Stockholm University (Швеція) та інших;

5) Сприяння формуванню бренду вченого (в т.ч. допомога в отриманні
ідентифікатора автора-вченого ORCID та ResearcherID, реєстрації в Google
Scholar, IndexCopernicus, Science Index для авторів в РІНЦ і т.д.). Наприклад, за
допомогою бібліотекарів науковцями ДНУЗТ створено більше 200 особистих
профілів у Google Scholar, отримано 143 унікальних ідентифікаторів вченого
ORCID;

6) Створення та підтримка інтерактивної БД «Публікаційний профіль
університетської науки» з повним відображенням публікаційної активності та
впливовості у світових рейтингах кожного науковця ДНУЗТ. Відображено
наукові профілі 1770 авторів, за рік внесено метадані 1420 публікацій;

7) Створення та оновлення тримовного інтернет-ресурсу "Онлайн-
словник ключових слів із технічних наук за відомостями міжнародних баз
даних науково-технічної інформації" (http://library.diit.edu.ua/dic). Розроблена
методика пошуку, ідентифікації, перевірки ключових слів і словосполучень у
численних світових базах даних. Онлайн-словник динамічно розвивається,
наповнюючись систематично новими ключовими словами. На першому етапі
онлайн-словник охоплює транспортну галузь. На даний ресурс отримано 2
авторських свідоцтва.
ІІ. Розширення інформаційно-аналітичної діяльності:

1) Моніторинг та аналіз світового наукового інфопростору за
напрямками основної діяльності ДНУЗТ, вимірювання впливу і видимості
результатів наукових досліджень окремих вчених, періодичних видань та
університету в світових БД і системах рейтингового оцінювання, проведення
бібліо- та наукометричних досліджень із оприлюдненням результатів в
наукових журналах світу;

2) Створення інтерактивних тематично-орієнтованих списків за
напрямами основної діяльності ДНУЗТ: а) наукових е-журналів відкритого
доступу (http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=zpereodika); б)
впливових журналів із наукометричних систем Web of Science та Scopus, де
рекомендується розміщувати авторам-науковцям свої публікації
(http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=snip);

3) Створення профілів наукових періодичних видань ДНУЗТ і
науково-технічної бібліотеки університету у «Google Scholar» та Вікіпедії.
Створення у Вікіпедії сторінок із ключовими поняттями в галузі залізничного
транспорту, посилаючись у тому числі на праці науковців університету;

4) Надання інформації (аналітичні звіти, довідки, рекомендації) про
публікаційну активність науковців університету та індекси цитування їх
публікацій в наукометричних БД, а також рівень впливовості періодичних
видань в світі.
IIІ. Розширення власних педагогічних практик, пов’язаних із розвитком
інформаційної культури та дослідницьких навичок і стратегій
користувачів (студентів, науковців, викладачів). Навчання студентів і



науковців різним аспектам інформаційного пошуку, оцінюванню,
систематизації та збереженню знайденої інформації. Особливу увагу
зосереджено на роботі зі світовими базами даних наукової інформації, в т.ч.
наукометричними. Окремий блок спрямований на розкриття питань академічної
доброчесності.

Новою формою навчання стали відео-уроки, створені бібліотекарями і
розміщені на сайті Бібліотеки
(http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=scient) та YouTube. Теми
відео-уроків: «Створення профілю вченого в наукометричній системі "Google
Академія"» (https://www.youtube.com/watch?v=LaXNCe6Etrw), «Реєстрація
учасника на ORCID ID» (https://www.youtube.com/watch?v=dnk0uZ6k2JY),
"Реєстрація вченого в Index Copernicus» (IC Scientists). Частини 1 і 2»
(https://www.youtube.com/watch?v=xWzGtdOuhU0); «Як вибрати журнал для
опублікування результатів наукових досліджень»
(https://www.youtube.com/watch?v=StIpYPhJFCA), «Як подати статтю в журнал
відкритого доступу на платформі OJS»
(https://www.youtube.com/watch?v=bgR2A3jXaOs); «Реєстрація  в ResearcherID»
(https://www.youtube.com/watch?v=W428j_LnCXU).
IV. Розширення палітри рекламної діяльності бібліотеки, особливо з
пропаганди читання. Розпочато випуск різних форм мультимедійної
продукції: відео-кліпи, відео-уроки, словники… Бібліотека ДНУЗТ стала
переможцем всеукраїнського конкурсу відеопоезії «Літературні читання» (3
місце, УБА) –
http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=news&newsid=276. Протягом
2015-2016 н.р. створено 8 відео-кліпів; наприклад, «Вчений і бібліотека: шлях
до успіху» (https://www.youtube.com/watch?v=p46jje9QJ14) та англійська версія
«Scientist and Library: Way to Success» (https://www.youtube.com/watch?v=-
Fa_8Mkuqic).
V. Реалізація концепції «третього місця». Поступово втілюється в життя ідея
створення в бібліотеці «третього місця» – зони неформального спілкування
студентів, викладачів, науковців. Оскільки концепція «третього місця» вимагає
принципово нового підходу до філософії дизайну приміщень, то на жовтень
2016 р. заплановано проведення соціологічного опитування університетської
спільноти щодо цього питання.

Наведені факти підтверджують, що значущим для майбутнього
університетських бібліотек є фіксація факту, що їм надається дедалі більша
можливість відігравати провідну, а не допоміжну роль в інфраструктурі
наукової комунікації.

Університетські бібліотеки України, які в результаті інтенсивної
дослідницької діяльності та перевірки практикою експериментальних моделей
інноваційних послуг, досягли значних успіхів і продовжують активний
розвиток, розпочинають новий виток в еволюції бібліотечних сервісів. Це та
додаткова цінність, яка підтверджує інтелектуалізацію бібліотечної професії і
бренд бібліотеки ВНЗ як інтелектуального середовища [1].
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