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ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ
ДО ІНФОРМАЦІЇ
Розкрито проблеми доступу до наукової інформації в Україні. У доповіді
виділено такі перешкоди як: видавничий та інституційний контроль над електронною продукцією, незнання іноземних мов, низький рівень комп’ютерної
грамотності, комерціалізація наукової сфери, невисокий рівень інфраструктури,
неплатоспроможність українського користувача та ін.
Ключові слова: електронна бібліотека, вільний доступ, перешкоди, Наукова
бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вступ
В останні роки розвиток ком’ютерних та інформаційних технологій суттєво видозмінили бачення ролі та функцій бібліотеки у сучасному суспільстві.
Закордонні й українські бібліотеки швидко еволюціонували від обмеженої у
доступі інформаційної системи з певним місцезнаходженням до навігатора в
світовому комунікативному просторі. Сьогодні бібліотеки чітко спрямовані
до інновацій, зокрема у створенні електронних бібліотек. Вони активно формують власні бази даних, оцифровуючи фонди, надаючи безкоштовний або
платний дозвіл на їх використання, створюють відкриті електронні журнали,
електронні архіви, удосконалюють систему інформаційно-бібліографічного
обслуговування: розвивають віртуальну бібліографічну довідку, електронне
надсилання документів тощо.
Зазначимо, що поняття «електронна бібліотека» розглядали чимало науковців, які активно вивчали функціонування бібліотеки в нових реаліях і
електронних баз даних зокрема. Його дефініції якнайповніше окреслюють
специфіку організації і функціонування документних ресурсів у формі добре
злагодженої інформаційної цілісності.
Визначення
1. Електронна бібліотека – це Інтернет-сховище електронних текстів або
електронний запас інформації, доступ до яких можна отримати через бази даних [11].
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2. Електронна бібліотека – це інформаційна система, призначена для накопичення, упорядкування, обліку, оброблення, зберігання, керування та використання електронних документів і для обслуговування користувачів через
телекомунікаційні мережі [2].
3. Електронна бібліотека – це інформаційна система, що виконує онлайнові
послуги традиційної книгозбірні і надає віддаленим користувачам доступ до
різноманітних інформаційних ресурсів та можливість отримати електронні документи або замовити копії першоджерел [3].
4. Електронна бібліотека – це розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різні електронні документи; інформаційно-пошукове середовище, що забезпечує доступ до масивів даних; організація
провайдерами доступу до тематичного цифрового контенту; сукупність інформаційних ресурсів, самостійна система електронних інформаційних ресурсів;
глобальна інформаційна інфраструктура – віртуальна книгозбірня, яка у будьякий час надає доступ до інформаційних ресурсів тощо [15].
5. Електронна бібліотека – інтегрована інформаційна система, яка дозволяє
накопичувати, зберігати та ефективно використовувати різноманітні колекції
електронних повнотекстових та мультимедійних документів, що доступні в
зручному для користувача вигляді [16, с. 60].
Відповідно до функціонального призначення, електронні бібліотеки бувають загальні та спеціалізовані. Перша група бібліотек передбачає зберігання і
пошук документів за різними галузями знань та існування, здебільшого, мінімального інструментарію, який дозволяє виконувати стандартні функції в цій
інформаційній системі. Спеціалізовані електронні бібліотеки, навпаки, сформовані та надають доступ до ресурсів з однієї галузі знань. Вони пропонують
стандартні послуги, нетрадиційний характер обробки даних, задоволення специфічних вимог користувачів (зберігання архівів, підтримка даних тощо) [10].
Метою статті є аналіз основних проблем ефективного використання електронних бібліотек в Україні; доведення думки, що для ознайомлення з якісною
та достовірною повнотекстовою інформацією, представленою у зручному для
користувачів віртуальному форматі необхідно подолати певні перешкоди на
шляху до вільного доступу до наукової інформації.
Методологія. У статті використано методи наукового узагальнення, аналізу та синтезу, системний, статистичний та структурно-функціональний методи
дослідження, що дають можливість розкрити особливості електронного доступу українських споживачів до наукових досягнень в сучасних умовах.
Результати дослідження
Розглянемо загальні особливості електронної бібліотеки на прикладі інформаційних систем, створених у Науковій бібліотеці Львівського національного
університету імені Івана Франка (далі – НБ ЛНУ імені Івана Франка). Її електронні ресурси в бібліотеках оцифрованої періодики «PressPoint», цифрових
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архівах «Антропос» і «Еврика»; репозитаріях, до створення яких долучилася
бібліотека, – «Acta Diurna», «Libraria», електронний архів Українського визвольного руху) передбачає такі елементи:
• оцифровані рідкісні фонди, електронні видання;
• електронний каталог;
• посилання/лінки на повний текст;
• електронне доставлення оцифрованих документів;
• популяризація електронних ресурсів;
• електронне навчання;
• розробка онлайнових довідкових послуг з використанням електронної
пошти;
• співпраця із структурними підрозділами ЛНУ імені Івана Франка, іншими українськими і закордонними інституціями, щоб забезпечити 24x7
посилання і обслуговування;
• навчання інформаційної грамотності працівників бібліотеки;
• надання у вільне користування комп’ютерного обладнання (стаціонарні
комп’ютери, ноутбуки, планшети), забезпечення їх необхідними програмами;
• розробка веб-сайту з метою просування послуг та їх надання;
• підтримка управління знаннями для бібліотечної практики та адміністрування через спектр послуг на сайті.
Ефективність роботи НБ ЛНУ імені Івана Франка
Перелік функцій показує цілу низку напрямів розвитку електронної бібліотеки НБ ЛНУ імені Івана Франка. Аспекти праці виходять за межі лише
електронного накопичення інформації, розкривають різні можливості сучасної бібліотеки. Сьогодні враховані найважливіші компоненти базових функцій
наукової бібліотеки, а саме:
· 1. Спостереження і обмеження користувачів
Сьогодні можливий нагляд за користувачами Інтернету, як це було продемонстровано в Китаї [14; 19], США [25] і в Європі [24]. Можна легко контролювати їхні зацікавлення базами даних і читати кореспонденцію, якщо це
пов’язано з уведенням ідентифікаційних даних або ІР-адресою комп’ютера.
Подібний контроль може застосовуватися під час Wi-Fi доступу до Інтернету в
кафе, публічних бібліотеках, на вокзалах, громадському транспорті тощо. Громадський інтернет і частина приватних закладів пропонують доступ з низьким
рівнем захисту і таким чином виникає можливість для стеження. Обмеження
можливі і в інших установах, наприклад, через проксі-сервер у Wi-Fi-доступі
до офіційного сайту установи користувачеві з приватним комп’ютером, який
перебуває на території цієї установи.
За результатами дискусії, організованої в квітні 2019 р. Коаліцією «За
вільний Інтернет» у межах Міжнародного фестивалю документального кіно
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«Docudays UA», зниження рівня свободи слова у веб-просторі відбувається у
всьому світі і особливо воно помітне в останні 10 років. Україна стала країною,
де упродовж останніх п’яти років свобода використання Інтернету погіршилася найбільше, оскільки домінували наступні фактори: низька якість послуг
провайдера, порушення прав користувачів, обмеження у доступі до Інтернетресурсів та обмеження контенту [13]. В українських реаліях найчастіше обмеження користувачів у бібліотеці зводиться до відсутності зон Wi-Fi у частині її
приміщень.
2. Недостатня кількість комп’ютерів
Перешкодами у доступі до електронної інформації є і такі чинники, як старіння та поломка технічного обладнання: персональних комп’ютерів, недостатня потужність серверів. Без комп’ютерної техніки неможливо отримати
швидкий доступ до електронних документів. Достатня пам’ять, швидкість та
зберігання важливі під час відкриття, завантаження або використання наукової
інформації. Найновіше програмне забезпечення може бути дуже дороге і не сумісне з іншими системами, національними або місцевими програмами. Окрім
того, програми можуть бути розроблені на кількох мовах (англійська, китайська, іспанська, французька, арабська). Для більшої доступності інтерфейси
користувача важливо розробляти різними мовами.
Виробництво апаратних засобів здебільшого зосереджене у ПівденноСхідній Азії, Північній Америці та Північній Європі [21]. Високі витрати на
придбання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення роблять ці
технології недосяжними для багатьох і спричинюють появу піратських версій, порушення авторських прав. Українські бібліотеки, вирішуючи фінансові
проблеми, з метою всебічного задоволення інформаційних потреб користувачів, активно займаються фандрейзинговою діяльністю, приймають благочинні
пожертви.
За останні роки нового комп’ютерного обладнання придбано не дуже багато.
Наукова бібліотека отримує допомогу від провідних приватних компаній України. Наприклад, компанія PZU подарувала Науковій бібліотеці 20 комп’ютерів,
частину з яких було передано відділам бібліотеки, інші 10 комп’ютерів встановлено в інформаційно-бібліографічній лабораторії для читачів та співробітників.
3. Освіта і вміння
Комп’ютерне обладнання, його підключення та програмне забезпечення
нерезультативні без навиків використання. Використання наукової інформації
вимагає високого рівня інформаційної грамотності. Ті, хто не має можливості
розвивати необхідні навики, не можуть ефективно використовувати електронну наукову інформацію, завантажувати свої праці у бази даних, відкривати
ці бази. В Україні, зокрема НБ ЛНУ імені Івана Франка, поряд із підвищенням
комп’ютерної грамотності працівників бібліотеки, наповненням (завантаженням оцифрованої інформації та ресурсів, які пропонують кафедри для навчального процесу), збереженням і підтримкою баз даних займається відділ інфор233
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маційних технологій. Для працівників Університету курси з комп’ютерної
грамотності платні.
Знання мови (англійська, китайська, іспанська, французька та арабська) допомагає швидше орієнтуватися в масиві наукової інформації. Незнання цих іноземних мов утруднює як пошук в електронних бібліотеках, так і присутність
доробку українського автора в них. Український користувач ще меншою мірою
може ознайомитися з науковою продукцією, наприклад, вчених з таких регіонів, як Південна Азія, Африка та Індонезія, а також носіїв мов корінних народів.
Важливою складовою інноваційної конкурентоспроможності будь-якої
країни є людський капітал. Його вміла реалізація і є важливою конкурентною
перевагою. За Глобальним індексом інновацій (Global Innovation Index), у порівнянні з 2016 р. даний показник в Україні зменшився через скорочення державних витрат на освіту (18 місце у 2016 р., 22 місце у 2017 р.) та науку. За
підіндексом «людський капітал» у 2017 р. Україна посіла 41 позицію у 2017 р.
Чинником, який гальмував інноваційний розвиток, був низький рівень науководослідних та дослідно-конструкторських робіт (R&D витрат) (Україна зайняла
54 місце у 2017 р.), що обумовило пошук нових джерел фінансування та міграцію науковців за межі України [22, с. 8З]. За результатами наукових досліджень
Україна у 2017 р. опинилася на 32-й позиції рейтингу. Зокрема за показником
створення знань – 16 місце, впливом знань – 77, поширенням знань – 54 [22,
с. 9].
4. Мовний бар’єр
Домінування 5 мов у електронних базах даних створює переваги користувачам, які вільно володіють цими мовами. Ця особливість маргіналізує тих,
хто не володіє на середньому або високому рівнях іноземною мовою. Високоосвічений і добре знаний, наприклад, в Україні вчений може бути недієздатний, поставлений у невигідне становище.
Незнання мови утруднює розкриття внеску цього вченого у світову науку.
Публікації національною мовою ігноруються, якщо вони не перекладені або не
цитуються у текстах, написаних китайською, англійською, іспанською, французькою чи арабською мовами. У науковій сфері це може призвести до незнання важливих відкриттів і фактів.
5. Економічний аспект
Бажання вчених друкувати статті у провідних наукових виданнях є результатом стурбованості якістю деяких видань і досліджень. Високого рівня видання у базі даних «Scopus» чи «Web of Science» більше доступні визнаним
інституціям та їх представникам. Праці науковців з периферії нечасто друкуються. Перенесення контролю над виданнями з академій, вузів, професійних
товариств до комерційних видавців (Elseviеr) призвело до комерціалізації наукової літератури. Незважаючи на це, електронне наукове спілкування та поширення інформації, глобальний доступ до неї за допомогою кількох кліків у
Інтернеті все-таки набагато дешевше, ніж паперова комунікація.
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Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. зростання витрат на передплату паперових видань, поштові послуги призвели до того, що більшість наукових журналів бібліотеки чи окремі науковці не змогли придбати. Ця проблема до сьогодні
не вирішена, навпаки загострилася з доступом до електронної наукової інформації в базах даних, власники яких встановили оплату за вхід, окремі друки та
їх частини.
Отримання доступу до наукової літератури чи її придбання, створення
електронних бібліотек вимагає фінансування, операцій з іноземною валютою
або звернення до послуг посередників, які мають право на зовнішньо-економічну діяльність. Для українського університету чи бібліотеки це означає, що
значна частина коштів буде переведена за кордон. Українські вчені є творцями
близько 0,33 % світової наукової продукції (за підрахунком автора доповіді).
Враховуючи цей внесок, могли би бути невеликі знижки на доступ до світових
електронних ресурсів для науковців, які не мають ще жодних публікацій у закордонних виданнях.
6. Обмеження в користуванні електронними бібліотеками
Контроль видавництв над науковою інтелектуальною власністю є бар’єром
для широкого доступу до неї. Власники обмежують міжбібліотечні послуги,
копіювання літератури студентами та її перевидання. Зате у сфері науки право
інтелектуальної власності дотримане. Користування електронними виданням
чи базою даних є можливе тільки на час підтримки передплати. Деякі ліцензії
дозволяють «постійний» доступ до документів, на який підписана бібліотека
чи ЗВО. В електронній бібліотеці ліцензії не підлягають передачі, тоді як друковане видання можна купити, зберегти, продати або подарувати, що є вигіднішим на сьогодні.
Електронні бібліотеки – це досить зручний і ефективний шлях доступу до
наукової інформації і цей шлях доступу активно розвивається у всьому світі.
Однак український користувач зустрічається із проблемами, залежними чи незалежними від нього, які суттєво впливають на можливість користуватися цим доступом, не дають змоги його доробку бути представленим в міжнародних базах
даних. Відтак рейтинг України в науковій сфері не є високий (див. табл. 1 і 2).
Табл. 1. Рейтинг країн за рівнем науково-дослідної активності у 2011 р.
(звіт за 2014 р.) [19]
2011
Країна

2011
К-сть публікацій

Країна

К-сть публікацій

1. США

212394,2

42. Україна

2. Китай

89894,4

100. Еквадор

60,1

3. Японія

47105,7

150. Афганістан

7,7

4. Німеччина

46258,8

188. Антигуа і Барбуда

0,2

5. Велика Британія

46035,4

195. Тувалу

0,0

1726,9
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Табл. 2. Рейтинг країн за рівнем науково-дослідної активності у 2014 р.
(звіт за 2018 р.) [18]
2014
Країна

2014
К-сть публікацій

Країна

К-сть публікацій

1.Китай

426165

42. Україна

7375

2.США

408985

100. Сирія

273

3.Індія

110320

150. Гренада

34

4.Німеччина

103122

180. Самоа

5

5.Велика Британія

97527

195. Науру

1

6.Японія

96536

196. Тувалу

0

2017 р. було проведене соціологічне дослідження «Стан української науки:
думки вчених» на замовлення громадської спілки «Форум українського партнерства». Терміни проведення опитування: 04–30 вересня 2017 р. Було здійснено вибірку: 1000 науковців з 35 наукових установу 5 містах (Київ, Харків,
Дніпро, Одеса, Львів). Під час цього опитування респондентам також були поставлені питання про медiа, що висвiтлюють новини науки та iнновацiй [23].
У табл. 3 наведено деякі результати цього дослідження.
Табл. 3
Запитання

Ситуація
покращується

Ситуація не
змінюється

Важко
відповісти

Ситуація
погіршується

Як Ви оцінюєте розвиток медіа за
останні п’ять років…

12 %

41 %

18 %

29 %

10 %

50 %

15 %

26 %

9%

44 %

21 %

27 %

14 %

43 %

17 %

27 %

13 %

34 %

23 %

31 %

14 %

37 %

17 %

33 %

Харків
Як Ви оцінюєте
Львів
розвиток медіа за
останні п’ять років,
Дніпро
що висвітлювали
новини науки та
Одеса
інновацій?
Київ

Як Ви вважаєте,
хто сьогодні
найбільше сприяє
розвитку науки в
Україні?
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Окремi науковцi, винахiдники,
спеціалісти

47 %

Науково-дослiдницькi установи

35 %

ЗВО

33 %

НАН України

28 %

МОН України

16 %

Медiа, що висвiтлюють новини
науки та інновацій

8%
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І хоча науковці-респонденти вважають, що медіа, і зокрема преса, не повною мірою сприяють розкриттю результатів наукових досліджень, частина
українських журналів мають бібліометричні профілі і входять до різних електронних баз даних, а значить роблять усе для того, щоб найновіша наукова інформація стала доступною користувачам. Система «Бібліометрика української
науки», створена підрозділами Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського – Службою інформаційно-аналітичного забезпечення, Національною
юридичною бібліотекою і Фондом Президента України, – подає рейтинг наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі. Всього українських журналів, які представлені в міжнародних базах даних, – 636 [17].
Таким чином, в електронних базах даних досить добре представлені публікації українських вчених, розміщені на сторінках наукових періодичних видань, матеріали конференцій, автореферати, тоді як монографічна, навчальна
література – меншою мірою. Ми не маємо окремих великих універсальних чи
вузькотематичних електронних бібліотек, у яких би було зібрані окремі видання авторів, хоча напрацювання в цьому напрямку є, наприклад, бібліотеки
навчальної літератури «Антропос» і «Еврика» (на даний час закриті для користувачів); РИНЦ, у якому зібрано також монографії. Електронна бібліотека
«Світова цифрова бібліотека» складається як з оцифрованих періодичних видань, так і окремих видань різних авторів.
Проблемне поле статті:
Нові атрибути електронних бібліотек:
1. комерціалізація;
2. корпоративний контроль;
3. об’єднання ресурсів;
4. інтелектуальна власність: захист прав власника, а не автора/творця;
5. наукове спілкування: акцент на прибуток;
6. електронна публікація: можливість оренди/передплати на певний термін;
7. нові компетенції: знання мов, інформаційна грамотність.
Шляхи розв’язання проблем:
– використання відкритого програмного забезпечення та інших можливостей відкритого доступу;
– розвиток інформаційної грамотності;
– оволодіння іноземними мовами;
– створення власних баз даних та інтеграція їх у міжнародні бази даних;
– поліпшення доступу до міжнародних баз даних шляхом співпраці з фондами;
– співпраця із закордонними бібліотеками, видавництвами, інституційна колаборація (наприклад, журнал «Nonlinear Dynamics and Systems
Theory» – з 2001 р. Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України видається спільно з Технологічним університетом Кертін (Австралія),
періодичність – 4 рази на рік);
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– доступ до перекладної версії, виконаної закордонним видавцем (наприклад, міжнародний математичний журнал «Нелінійні коливання», який
від 1998 р. видає Інститут математики НАН України. Видавцем повної
англомовної версії цього журналу є компанія «Springer Verlag»: з 2002 до
2011 р. – як «Nonlinear Oscillations», починаючи з 2012 р. – як частина
«Journal of Mathematical Sciences» (США).
Як зазначили українські дослідники Ю. В. Діденко і А. І. Радченко, «національні видання, які вже входять до наукометричних баз або відповідають
їх вимогам і можуть претендувати на таке входження, утворюють стартовий
майданчик, трамплін» для внесення максимально можливої кількості видань
різними мовами, окремих публікацій, учених до світових електронних баз
[5, с. 83].
Галузь застосування результатів дослідження
Результати дослідження можна використати для аналізу контексту розвитку
сучасних бібліотек, наукових інституцій, видавництв, а також для порівняльного вивчення особливостей їх розвитку в Україні і світі. Це дослідження також можна використати для оцінки стану української науки і освіти в Україні,
які сьогодні розвиваються у несприятливих економічних умовах. Дослідження
дає змогу конкретно визначити, як ці умови впливають на статус окремого науковця, інституції і на наповнення і доступ до їх інформаційних продуктів.
Висновки
З кожним роком удосконалюється такий шлях доступу до наукової інформації, як електронна бібліотека. Їх стає все більше. В українських інституціях
впроваджуються новітні технології, які полегшують доступ користувачів до
інформації. Незважаючи на це, існують суттєві перешкоди до вільного доступу, які пов’язані як з рівнем економічного і культурного розвитку зовнішнього середовища, так і з індивідуальними компетенціями користувачів. Інформаційні проблеми можуть бути розв’язані, якщо: 1) установи, що займаються
формуванням електронних бібліотек, об’єднавши зусилля, доведуть свою конкурентоспроможність і запропонують свій шлях виходу з невигідного становища – потужні національні електронні бібліотеки, які зацікавлять іноземного
користувача; 2) буде досягнуто економічної стабільності та високої інформаційної культури особистості.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ
Раскрыты проблемы доступа к научной информации в Украине. В статье выделены следующие препятствия: издательский и институциональный контроль
над электронной продукцией, незнание иностранных языков, низкий уровень
компьютерной грамотности, коммерциализация научной сферы, низкий уровень инфраструктуры, неплатежеспособность украинского пользователя и др.
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ELECTRONIC LIBRARIES: PROBLEMS OF ACCESS
TO INFORMATION
Summary
The purpose of the article is to analyze of the features of open access to world
electronic databases in Ukraine.
Methodology. The article uses the method of analysis and data synthesis, statistic
method and other.
Finding. An example of the Scientific Library of the Ivan Franko National University
of Lviv there is shows the achievements in the formation of electronic libraries
in Ukraine. In the article is focused on the problems of modern development of
electronic libraries and to identify the vectors further their formation on the basis of
national specificity.
Results. Electronic libraries are an important example of radical changes in
contemporary culture now. They help get access to a variety of knowledge, to
preserve and get quick information about the national culture heritage, integrate
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electronic resources into the world socio-cultural space. The results of the
this article testify to the discrepancy between the wide possibilities of access to
world information and the Ukrainian practice of this access. Barriers in access to
information that temporarily exist in Ukraine do not contribute to expanding the
outlook of scholars, popularisation their research, raising the prestige of science
and education, disseminating information about the country’s cultural values, and
enhancing the status of the country in the world. Barriers in free access to scientific
information had help to reveale insufficient efficiency of mechanisms financing of
Ukrainian science and education.
Practical value of the research is the possibility of using its results during the
study of topical issues of scientific communication, bibliometrics, modern library
activities, etc.
Keywords: electronic library, open access, barrier, Scientific Library of Ivan Franko
National University of Lviv.
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