ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Журнал
«Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство» є професійним виданням, яке було засновано у 2007 р. Свідоцтво про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 14854-3825 Р від
08.10.2007.
Журнал здійснює наступні типи публікацій:
 наукові статті
 короткі повідомлення
 матеріали конференцій
 бібліографія
 рецензії
 матеріали з історії науки.
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.
При написанні статей слід враховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 Президії
ВАК “Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до переліку ВАК
України”. До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК та включають такі
елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і
практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній
проблемі і на яких спирається автор; виділення невирішених проблем, яким присвячена
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Технічні вимоги:



загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок.
стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; назва,
текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про
автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 pt,
міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве - 30 мм , праве - 15 мм, верхнє – 20
мм, нижнє - 20 мм; сторінки без нумерації.

До редакції “Вісника...” подається:
 друкований примірник, підписаний авторами;
 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft Word;
 на окремому аркуші - відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові;
вчений ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює
автор; контактний телефон, поштова чи електронна адреса для співпраці.

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових статті, згідно
ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у
журналах і збірниках» та вимогами міжнародних наукометричних баз даних
Індекс УДК
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали,
прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор;
електронна адреса автора (кегль 11).
Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, кегль
12).
Анотація (українською, російською) мовою оригіналу друкується перед початком
статті (11 кегль) та російською чи української мовами після тексту статті. Виклад
матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів).
Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно
повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-250 слів
(850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому варіанті.
Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру статті та містить:
- предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
- метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
- результат роботи (Finding);
- галузь застосування результатів (Practical value);
- висновки (Results).
Для можливості перевірки редакцією Вісника правильності перекладу резюме
англійською мовою потрібно надсилати також і оригінальну версію, з якої здійснювався
переклад (російський або український аналог).
Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути
лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться мова
у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації мовою
оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.
Текст статті.
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тексту.
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, містить
список джерел, на які посилається автор.
Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
1) cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список використаної
літератури» чи «Список використаних джерел» чи «Список використаних джерел
та літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися в алфавітному
порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й бути оформлені у
відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
“Библиографическая запись. Библиографическое описание” (кегль 11). Див. зразки
оформлення http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/
2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотриманням
вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із
заголовком References:
Дата надходження статті до редакції (проставляється редакцією).
Додаток (якщо він є).
Тексти архівних документів чи витяги з інших документів у тексті статті
набирати 11 кеглем.
Відомості про продовження публікації наводять в кінці кожної частини
«Продовження (Закінчення) у наступному випуску». На сторінці з початком кожної

частини в підрядній примітці чи перед текстом – «Продовження (Закінчення). Початок
див. …».
Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних
дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера
джерела, через кому (з маленької букви “с”), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]).
Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ
до мовознавства. – К., 2000. – С. 54).
Не робити посторінкових посилань.
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим
зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід подавати в
окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.
Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.
Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований примірник не
видається.
Статті слід подавати до редакційної колегії серії журналу або надсилати за
адресою:
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
вул. Преображенська, 24,
65082, м. Одеса, Україна
чи надіслати електронною поштою за адресою:
visn_bibl@onu.edu.ua
Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.
Електронна версія журналу «Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство,
бібліографознавство,
книгознавство»
знаходиться
на
офіційному
сайті:
http://vislib.onu.edu.ua
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