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«BIBLIO-КОЛЕГІУМ»: НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА БІБЛІОТЕКАРІВ
Дане повідомлення містить у собі інформацію про інноваційні можливості та
технічні характеристики заснованого Науковою бібліотекою ОНУ сайту електронного міні-журналу «Biblio-Колегіум», в якому публікуються матеріали
секції «Бібліотечно-бібліографічна справа», що є невід’ємною частиною
щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і
наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Ключові слова: електронний журнал, Open Journal Systems, Наукова бібліотека.

Успіх наукової комунікації у сучасному суспільстві зумовлений якістю і доступністю електронних інформаційних ресурсів. Якщо раніше поняття «електронний журнал» розглядалось як копія друкованої версії журналу, то нині цей
ресурс вже набуває окремого самостійного статусу. Суто мережеві періодичні
видання започатковуються для підвищення оперативності підготовки й поширення наукових публікацій. Вони суттєво розширюють аудиторію користувачів, поглиблюють ступінь інтеграції вітчизняної періодики з глобальними
інформаційними системами та одержують нові можливості співпраці у науковому середовищі.
Так, Науковою бібліотекою ОНУ імені І. І. Мечникова у 2014 р. створено
електронний періодичний журнал «Biblio-Колегіум», в якому розміщуються
матеріали секції «Бібліотечно-бібліографічна справа», що є невід’ємною частиною щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького
складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Іл. 1). В своїх дослідженнях співробітники розкривають
фонди бібліотеки, історію розвитку бібліотечної справи, актуальні проблеми
комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нові можливості зберігання та використання інформації. Періодичність журналу – один раз на рік.
Сайт журналу розроблено на базі Open Journal Systems (OJS) (версія 2.4.4.1).
Програмний пакет Open Journal Systems є найпопулярнішим технологічним
рішенням в індустрії наукового видання. OJS – це платформа для організації
масивів даних, створена з метою надання вільного доступу до них, а отже і
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журнали, створені за допомогою такої платформи, підтримують політику відкритого доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Створений на платформі OJS, журнал безкоштовно розповсюджується через Інтернет і встановлюється на власному локальному сервері – доменному
просторі університету onu.edu.ua за адресою: http://minilib.onu.edu.ua.
Специфічні особливості технології передачі інформації через комп’ютерні
мережі надають Інтернет-виданням принципово нові можливості. Інтернет дозволяє запровадити цілу низку послуг, найпопулярніші з яких – інструмент пошуку, архів номерів і забезпечення зворотного зв’язку читачів з редакцією.
Система дає можливість розміщення на сайті журналу архівних випусків та
дозволяє здійснювати зручний пошук за авторами, назвами публікацій, анотаціями та у повному тексті. Глибина архіву журналу – з 2007 року.
Важливою складовою створення сайту для повноцінного електронного видання є ретельне розроблення політики журналу, яка має базуватися на
державних та міжнародних стандартах, висвітлюючи основні вимоги, крите-
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рії та правила публікації у журналі. Така робота була виконана співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ОНУ імені
І. І. Мечникова та відображена у двох мовних версіях (українській та англійській) у розділі сайту «Про нас».
Усі матеріали структуруються на сайті згідно з основними розділами
журналу:
• До історії Наукової бібліотеки ОНУ;
• Дослідження книжкових колекцій, стародруків та рідкісних видань;
• Бібліотека у сучасному інформаційному просторі;
• Бібліографічні дослідження.
Відповідно до міжнародного законодавства при дотриманні авторського
права на електронні інформаційні ресурси між авторами і редакцією журналу
укладається письмова угода. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Автор безоплатно передає видавцю невиключне право використовувати твір з метою розміщення останнього на офіційному сайті електронного міні-журналу «Biblio-Колегіум». Після
публікації автор має право розміщувати свою роботу в будь-якому іншому
засобі масової інформації лише з дозволу редакції журналу, з посиланням на
журнал і з повідомленням редакційної колегії журналу про публікацію своєї
роботи в іншому засобі масової інформації.
Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її
на доопрацювання.
Матеріали рецензуються членами редакційної колегії журналу та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об’єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.
Окрім цього, не менш важливими виступають і технічні правила оформлення публікацій, які інформують автора про основні складові його статті і
розміщуються у рубриці «Про нас» – «Рукописи». Звернемо увагу, що в оформленні публікації відіграє вагому роль транслітерований та перекладений англійською мовою список літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із заголовком References.
Отже, керуючись світовими тенденціями розширення традиційних функцій
бібліотеки, сприяючи розвитку інноваційних ресурсів у сучасному інформаційному суспільстві, прагнучи до розширення меж наукової комунікації у бібліотечній сфері, Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова стає засновником
і розробником свого першого електронного журналу «Biblio-Колегіум», який
розрахований як на професійну аудиторію бібліотекарів, так і на широке коло
зацікавлених у сучасних тенденціях наукового життя бібліотеки.
Надійшла 20.08.2014 р.
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«BIBLIO-КОЛЕГІУМ»: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Аннотация
Данное сообщение содержит в себе информацию об инновационных возможностях и технических характеристиках основанного Научной библиотекой ОНУ
сайта электронного мини-журнала «Biblio-Колегіум», где публикуются материалы секции «Библиотечно-библиографическое дело», которая является неотъемлемой частью ежегодной Отчетной научной конференции профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова.
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«BIBLIO-COLLEGIUM»: NEW INFORMATION OPPORTUNITIES
TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY BETWEEN LIBRARIANS
Summary
This message contains information about the innovative possibilities and specifications characteristic of the site of an electronic mini-journal «Biblio -Collegium»,
which was based by Scientific Library of the Odesa I. I. Mechnikov National University. Mini-journal contains materials of reporting scientific conference of teaching staff and scientific workers of the Odesa I. I. Mechnikov National University,
section “Library studies and Bibliography”.
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