Актуальні питання бібліотекознавства,
документознавства на сторінках фахового
часопису «Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія»
(2015-2016 роки)
Добровольська Вікторія

Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
Київ, Україна
e-mail :vika_dobrovolska@ukr.net
Defined the role of the professional journal
"Library
science.Document
management.Informology» (2015-2016 y.) in
professional
scientific
communications
and
committed the analysis of journal articles on library
science, document management.

Ключові
слова:документація,
документаційне
забезпечення,
хмарні
технології,інформаційні
ресурси,
інтелектуальна власність.

Періодичні видання є важливим засобом
наукової комунікації фахівців будь-якої галузі
знань. Для бібліотекознавців і документознаців
України
таким
засобом
професійної
комунікації є журнал «Бібліотекознавство.
Документознавство.
Інформологія».
Це
періодичне фахове наукове видання засноване
у Національній академії керівних кадрів
культури і мистецтвта видається з лютого 2004
року (виходить чотири рази на рік).
Популярність серед фахівців інформаційної
сфери пов'язана також з тим, що видання
індексується в міжнародних базах даних:
Science Index (РІНЦ), Google Scholar, Research
Bible, Polish Scholarly Bibliography, BASE.
Статус
журналу
підтверджено
на
державному рівні: Наказом Міністерства

освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747
затверджено як фахове видання з соціальних
комунікацій;відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України від 06.11.2015 р. №1151
є фаховим виданням зі спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа».
За змістом автори часопису відображають
актуальні проблеми теорії та практики
бібліотекознавства, документознавства та
архівознавства, сучасні тенденції розвитку
інформаційної інфраструктури суспільства,
проблеми підготовки фахівців документноінформаційної сфери та ін. Востанні два роки
побачили світ 8 номерів журналу, найбільш
актуальними
були
такі
рубрики:
«Біблотекознавство»,
«Документознавство»,
«Соціальні
комунікації»,
«Історія»,
«Інформологія», «Архівознавство». Крім того,
постійно подавалися авторами інформаційноаналітичні матеріали до рубрик «Події і факти
наукового
життя»,
«Пам’яті
вченого»,
«Вітаємо ювіляра», «Рецензії», а також
інформація
рекламного
та
довідковоінформаційного характеру (про набір студентів
кафедрою інформаційних комунікацій та
бібліотекознавствадо НАКККіМ, відомості про
авторів та вимоги до публікацій).
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Статті опубліковані на сторінках журналу в
2015-2016 роках присвячені актуальним
питанням
бібліотекознавства,
документознавства,
архівознавства
та
частково
відтворюють стан розвитку інформаційної
науки на сучасному етапі. Зокрема,в цей
період було опублікованонизку статей, які
розглядають
проблеми
управлінського
документування,
моделювання
системи
документаційного забезпечення, електронного
документообігу, інтелектуальної власності,
інформаційних ресурсів бібліотек, архівів,
музеїв,використання
хмарних
обчислень,
зберігання книжкових пам’яток, питання
розвитку електронних бібліотек, підготовки
фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» тощо.
Особливої
увагу
заслуговує
статтяАртамонової Н.О. та Філіпової Л.Я.
документація
в
системі
«Патентна
інформаційного забезпечення науки: сутність,
функції, значення»(2016 р. № 4). У статті
розглянуто сутність та значення патентної
документації в системі інформаційного
забезпечення наукової діяльності. Відзначено
головні
тенденції
розвитку
патентної
документації в наукових комунікаціях;
охарактеризовано
функції
патентної
документації та особливості їх реалізації в
інформаційній
діяльності,
підкреслено
переваги електронних патентних ресурсів в
інтернет-середовищі.
Ґрунтовною є методологічна наукова
публікація Ляхоцького В.П. та Ляхоцької Л.Л.
«Методика використання хмарних обчислень
для
ефективної
організації
наукової
роботи»(2016 р. № 4). У статті на прикладі
хмарних обчислень Google-диск та Google сайт
розкрита методика ефективної організації
роботи творчих колективів науковців. Описані
етапи роботи з сервісами та наведені приклади
використання
їх
для
збереження
та
розповсюдження інформації про результати
наукових досліджень. Розроблена методика
формування віртуального наукового простору
покликана поєднати існуючий досвід науководослідних творчих колективів науковців із
новими інформаційними технологіями.
У
статті
Копанєвої В.О.
«Наукова
бібліотека: від e-каталогу до e-науки»(2016 р.
№ 3)визначено концептуальні засади переходу
від розрізнених технологічних модернізацій до
системних функціональних і структурних

трансформацій
наукової
бібліотеки
та
обґрунтовано новий напрям її діяльності –
формування
інформаційно-технологічної
інфраструктури е-науки.
Пастушенко О.В. у своїй статті «Бібліотека
як комунікаційна установа в інформаційному
просторі і розвиток функцій ресурсної бази
науки»(2016 р. № 1) розкриває питання щодо
розвитку комунікаційних функцій бібліотек,
ролі наукових ресурсів та засобів комунікації у
створенні нового напряму формування системи
наукового електронного середовища України,
пов’язаного з ресурсами та прямими науковими
зв’язками, що дозволить Україні стати
повноправним
членом
глобального
інформаційного наукового співтовариства.
Низку статей Шевченко О.В. присвячено
торгівельній
документації
та
системі
документаційного забезпечення комерційної
діяльності України.
Питання документаційного забезпечення
діяльності установ та закладів висвітлено у
публікаціях Литвинської С.В., Свердлик З.М.,
Гончаренко І.В., Шевченко О.В.;проблеми
впровадження електронного документообігу та
функціонування
електронних
документів
представлено у статтях Філіпової Л.Я.,
Вдовіної О.О., Шевченко О.В. та інших
авторів.
Основні аспекти розвитку методології
досліджень
соціальної
комунікації
розглядаються у статті Моісєєвої Н.І.
«Становлення
системної
методології
досліджень соціальної комунікації».
Підготовці
фахівців
документноінформаційної
сфери
та
розвитку
документознавчої освіти в Україні присвячено
статті Андріянова О.В., Татакі О.О.,
Бриль Ю.О., Нестеренко Г.О., Отрох Н.В.
Окремої уваги заслуговують статті вчених,
які на сторінках журналу висвітлюють
зарубіжний
досвід.
Це
публікації
Удовика В.М.,
Кушерського А.М.,
Халецької Л.П.,
Кириленка О.Г.,
Яценка
О.М.,Рибачок О.М., Кашеварової Н.Г.
За рейтингом періодичних видань, що
мають профіль в GoogleScholarпредставленим
на веб-порталі НБУВ журнал входить до
100найкращих в Україні. За період свого
існування журнал здобув авторитет у
професійній спільноті, про що свідчить
високий теоретичний рівень публікацій та
активне постійне цитування публікацій.
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