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читачами сучасної наукової бібліотеки
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 співробітник НБУВ
Впровадження нових технологій у бібліотечну прак-

тику дає змогу автоматизувати всі етапи роботи користу-
вачів у цих інституціях. У статті описується вплив новіт-
ніх інформаційних технологій на практичну діяльність біб-
ліотек. Висвітлюється створення сучасного програмного
комплексу, який уможливлює інтенсифікування обслуговування
користувачів на основі мережних технологій та підвищення
якості надання послуг. Одне з основних питань — вивчення
інформаційних запитів читачів. У публікації викладаються
результати дослідження ступеня задоволеності користува-
чів бібліотечно-інформаційним обслуговуванням з викорис-
танням електронного каталогу, що застосовується у залах
періодичних видань з 2003 р., а також повідомляються мож-
ливості нових сервісів, запроваджених у бібліотеках.
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бібліотеки, якість обслуговування, сучасні інформаційні
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Внедрение новейших технологий в библиотечную дея-
тельность позволяет автоматизировать все этапы ра-
боты пользователей в этих учреждениях. В статье описы-
вается влияние новых информационных технологий на прак-
тическую деятельность библиотек. Освещается форми-
рование современного программного комплекса, который
позволяет интенсифицировать обслуживание пользовате-
лей на основе сетевых технологий и повысить качество
предоставляемых услуг. Одной из проблем является изу-
чение информационных требований читателей. В публика-
ции излагаются результаты исследования степени удовлет-
ворённости пользователей библиотечно-информационным
обслуживанием с применением электронного каталога, исполь-
зуемым в залах периодических изданий с 2003 г., а также
описываются возможности новых сервисов, внедряемых в
библиотеках.
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Implementing new technologies in library practice allows
to automatize all stages of users’ work in these institutions. The
paper describes the impact of modern information technologies
on the library practice. Creation of a modern software system
capable of improving user service on the basis of network
technologies is described. One of the problems mentioned in the
article is information request of users. The result of investigation
started in the hall of periodical in 2003 of the satisfaction degree

of information and library services of readers with using
electronic catalog is presented and possibilities of new services
being implemented in libraries are described.
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Від початку писемного періоду в інформаційній історії
людства бібліотечна справа розвивається під впливом і згід-
но з вимогами практики суспільного розвитку. Це обумов-
лено насамперед тим, що інформація — це загальнолюдська
культурна цінність, і в той же час — соціальний інститут,
який організує систему духовних цінностей.

Бібліографічні потреби за своєю природою не статич-
ні. Вони постійно змінюються під впливом зовнішнього
середовища, конкретизації завдань, уточнення і зміни напря-
мів, методик та інструментарію наукового й виробничого
пошуку, а також під впливом еволюції суб’єктивних оцінок
дійсного стану справ і поглядів споживача, зайнятого науко-
вими дослідженнями і виробничою практикою. Чим склад-
ніший вид діяльності, тим більше інформації необхідно для
досягнення її мети.

Збільшення кількості документів і ускладнення харак-
теру інформаційних потреб стало основою зростання кіль-
кості книгозбірень та нарощування обсягу їхніх фондів,
склад яких, а також технологічні особливості збереження і
надходження документів користувачам постійно змінюва-
лися у зв’язку з винайденням нових матеріальних носіїв та
способів фіксації інформації. З часу виникнення бібліотек
неодноразово змінювались і форми надання користувачам
інформації про змістовний потенціал фонду книгозбірень,
але незмінною лишалась мета — задоволення інформацій-
них потреб.

Ще наприкінці XIX ст. M. Лісовський ставив питання
про необхідність вивчення друкованих видань та заува-
жував, що статистика періодичної преси абсолютно не роз-
роблена. Дослідник стверджував, що нестачу відомостей
про розповсюдження періодичних видань певною мірою
можна поповнити звітами центральних бібліотек. Прикла-
дом цього є Імператорська Публічна Бібліотека, яка щорічно
друкує розгорнуті дані про кількість відвідувачів, запитів
книг й періодичних видань. Увесь цей опрацьований мате-
ріал, на думку бібліографа, міг би стати основою для різного
роду статистичних підрахунків та висновків [7, с. 9].

На I Всеукраїнському з’їзді бібліотечних працівників,
який відбувся в 1926  р.  у Харкові,  підкреслювалось,  що
керівництво читанням можна здійснювати лише на основі
систематичного вивчення читача та книги [8]. У 1927 р. Д. Ба-
лика та О. Карпинська поставили питання про необхідність
вивчення читачів та читання саме в наукових бібліотеках,
причому не тільки з метою поліпшення комплектування
фондів, а й для найкращої організаційної розбудови та най-
доцільнішого розвитку бібліотек, залучення та закріплення
за нею читачів [1, с. 334].

Характерно, що від початку появи бібліотек і до сере-
дини ХХ ст. їхнє призначення залишалось незмінним і тра-
диційним — книгозбірні сприймались як сховище докумен-
тів, що видаються в тимчасове користування читачам. Пара-
лельно почала розвиватись й спеціально створена мережа
інформаційних установ.

У міру того,  як світ інформації все більше ускладню-
вався, перед бібліотечною наукою постали питання іденти-
фікації та інтеграції нових видів документів, доступних для
читачів, оптимізації доступу користувачів до фондів та за-
безпечення оптимального режиму регулювання. Нинішня
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ситуація у світовому інформаційному просторі характери-
зується широким використанням різних видів електронної
інформації (бази даних, повнотекстові електронні версії нау-
кових видань, електронні видання тощо). При цьому значна
частина цієї інформації почала бути доступною в онлайно-
вому режимі.

З кожним роком бібліотеки також отримували дедалі
більше можливостей поповнювати свої фонди зарубіжною
інформацією. При цьому розширювалися не лише можли-
вості бібліотек для задоволення пізнавальних запитів чита-
чів. Посилення міжнародних інформаційних контактів сприя-
ло розвитку обмінів у сфері наукової думки та технічних
зв’язків, що, у свою чергу, стимулювало прискорення проце-
сів створення власних інформаційних баз.

У другій половині ХХ ст. кількість літератури стала
стрімко збільшуватися — кількість наукових публікацій у
світі подвоювалася кожні 10—15 років [5, с. 16]. Нині роз-
виток ринку зарубіжних видань характеризується різким
збільшенням їхньої кількості, з одного боку, та значним по-
дорожчанням, з іншого. Так, ціна пакета журналів спілки
ІEEE з 2000 по 2003 р. зросла з 25,5 тис. доларів США до
38,5 тис., тобто на 13 тис. доларів [5, с. 18]. Схожа тенденція
простежується при розгляді цінової політики інших провід-
них закордонних видавництв. Приміром, вартість перед-
плати друкованої продукції видавництва "Еlsеvіеr" з 1991 по
2001 р. підвищилась у 2,2 раза, а ціна часописів Амери-
канського хімічного товариства потроїлася [5, с. 19].

У результаті цього на ринку наукової інформації скла-
даються нові відносини між видавцями, постачальниками та
споживачами інформації:

· по-перше, постійне наповнення всіма наявними
інформаційними ресурсами навіть найбільших біб-
ліотек уже неможливе ні з економічної, ні навіть із
суто прикладної точки зору;

· по-друге, некритичне сприйняття новітньої зару-
біжної інформації може негативно вплинути на
розвиток системи власних інформаційних баз;

· по-третє, при підготовці до розгляду будь-якої
проблеми доцільно оперувати лише необхідною
інформацією, без включення в процес опрацюван-
ня непотрібних реляційних обсягів;

· по-четверте, цим змінам сприяє розвиток і ви-
користання нових інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій, що також потрібно врахувати
при організації фонду періодичних видань.

Таким чином, з одного боку, інтенсивне збільшення
наукових видань та поява на ринку інформаційних послуг
значної кількості зарубіжної періодики не тільки примно-
жують обсяг інформаційних ресурсів, а й створюють додат-
кові проблеми в пошуку та використанні релевантної корис-
тувачам інформації. З іншого, фінансові обмеження й по-
стійне зростання цін на цю продукцію ставлять бібліотеку в
умови, за яких потрібен критичний та скрупульозний добір
цієї літератури. Багато фахівців вважають, що роль бібліотек
в інформаційному суспільстві саме і полягає у фільтрації,
оцінці, переробленні й приведенні в зручний для користувачів
стан інформаційних ресурсів, відібраних із різних джерел.

У цьому контексті суттєво зростає значення книгозбір-
ні як інформаційного центру, що одночасно із уже тради-
ційними формами обслуговування користувачів прагне на-
дати нові види і способи бібліотечно-інформаційного сер-
вісу. Прикладом таких перетворень у функціонуванні сучас-
ної бібліотеки є діяльність залів періодичних видань НБУВ,
де протягом останніх 15 років здійснюються роботи з авто-
матизації бібліотечно-інформаційних послуг та впровад-
жується сервісне обслуговування читачів із використанням
новітніх інформаційних технологій та електронних інфор-
маційних ресурсів. З лютого 1994 р. у підрозділі було розпо-
чато підготовчі роботи з автоматизації бібліотечно-інформа-
ційної діяльності на базі ПЕОМ. Завдяки встановленню в
2003 р. електронного каталогу "Allegro" співробітники залу
набули можливості не звертатись за виконанням та уточ-

ненням бібліографічних довідок до генерального каталогу
НБУВ, а здійснювати інформаційно-довідкове обслугову-
вання оперативно.

У серпні 2003 р. зали періодичних видань було під-
ключено до загальнобібліотечного електронного каталогу
(ЕК), що нині налічує 55 тис. записів про журнали та про-
довжувані видання, представлені у фондах НБУВ. З кінця
лютого 2006 р. читачі мають широкий доступ до достовірної
наукової інформації від видання "Еlsеvіеr" — електронних
продуктів видавництва: наукової бібліотеки на платформі
"Science Direct" та реферативної бази даних "Scopus".

Розроблена для задоволення потреб наукових, освітніх
та комерційних організацій у пошуку інформації на по-
літематичному рівні, платформа "Science Direct" забезпечує
всебічний огляд літератури з усіх галузей. Вона надає дос-
туп до більш ніж 1800 назв журналів із колекції видавництва
"Еlsеvіеr", а також до численних журнальних статей, опуб-
лікованих іншими впливовими науковими спільнотами.
"Scopus" — найбільша у світі цілісна реферативна база да-
них, що індексує більш ніж 14 000 найменувань науково-
технічних та медичних публікацій майже 4000 міжнародних
видавництв. База даних, яка щодня оновлюється, включає
записи до середини шістдесятих років минулого століття.
Платформою "Science Direct" користуються у понад 70 краї-
нах світу. На місяць із неї копіюється кілька мільйонів ста-
тей. Доступний інтерфейс забезпечує пошук більш ніж
7  млн повних текстів у форматі PDF  і HTML  та понад
60 млн рефератів у найбільших бібліографічних базах даних.

Поруч із проведенням тематичного пошуку, користу-
вачі можуть здійснювати пошук за цитуванням, що, у свою
чергу, дає можливість одержати таку інформацію:

· визначити, хто цитує дослідження, та проаналізу-
вати вплив роботи на світову наукову спільноту;

· виявити зародження важливої теорії або концепції;
· прослідкувати розгляд визначної доктрини або вчення;
· виявити вплив робіт колег і конкурентів;
· простежити шляхи розвитку актуальних наукових

ідей і концепцій;
· дослідити, чи була підтверджена, змінена або вдо-

сконалена наукова теорія;
· з’ясувати,  як втілюється в життя та або інша кон-

цепція;
· розглянути тематичний напрям у науковій літера-

турі протягом низки років;
· відкоригувати точність посилань;
· перевірити відсутність релевантних публікацій.
На початку 2006 р. фонд залів періодичних видань

поповнився журнальними виданнями на носіях CD-ROM.
У 2009 р. тут було представлено 570 CD-ROM, що надійшли
до бібліотеки за останні три роки. За змістом журнальні
періодичні видання на носіях CD-ROM класифікувалися так:

· Загальнонаукові та міждисциплінарні знання —
3 одиниці, або 0,3%;

· Фізико-математичні науки. Астрономія. Механіка
— 12 одиниць (1,3%);

· Хімічні науки — 1 примірник (0,1%);
· Науки про Землю — 4 одиниці (0,5%);
· Біологічні науки — 1 примірник (0,1%);
· Техніка та технічні науки в цілому — 125 примір-

ників (14,0%);
· Автоматика та обчислювальна техніка;
· Радіоелектроніка. Енергетика — 305 одиниць (34,4%);
· Гірнича справа — 1 примірник (0,1%);
· Технологія металів;
· Машинобудування. Приладобудування — 7 оди-

ниць (0,8%);
· Хімічна технологія;
· Хімічні та харчові виробництва — 4 одиниці (0,5%);
· Технологія деревини;
· Виробництва легкої промисловості;
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· Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка —
84 одиниці (9,4%);

· Будівництво — 30 одиниць (3,5%);
· Транспорт — 26 одиниць (2,9%);
· Сільське й лісове господарство — 9 одиниць (1,1%);
· Охорона здоров’я. Медичні науки — 14 одиниць (1,6%);
· Суспільні науки в цілому;
· Соціологія. Статистика. Демографія — 1 примір-

ник (0,1%);
· Історія. Історичні науки — 7 одиниць (0,8%);
· Економіка. Економічні науки — 55 одиниць (6,3%);
· Держава і право. Юридичні науки — 2 одиниці (0,2%);
· Воєнна наука. Військова справа — 9 одиниць (1,0%);
· Культура. Наука. Освіта — 55 одиниць (6,2%);
· Філологічні науки — 6 одиниць (0,7%);
· Мистецтво. Мистецтвознавство — 120 одиниць (13,5%);
· Релігія — 1 примірник (0,1%);
· Філософські науки — 1 примірник (0,1%);
· Література універсального змісту — 1 примірник

(0,1%).
За цільовим призначенням журнальні видання на но-

сіях CD-ROM, проекспоновані в залах періодичних видань,
поділяються на: наукові, науково-популярні, офіційно-доку-
ментальні, інформаційні, масово-політичні, науково-прак-
тичні та виробничі, науково-методичні та релігійні. Літера-
турно-публіцистичні журнали на носіях CD-ROM у залах
періодичних видань НБУВ не представлені.

Різноманітність електронних документів, що надаються
користувачам залів періодичних видань, можна зобразити
структурно — це фонд документів на оптичних компакт-
дисках; фонд мережних документів електронної бібліотеки;
фонд мережних електронних документів віддаленого досту-
пу; архівний фонд електронних документів.

Основні аспекти автоматизації інформаційного обслу-
говування та використання мережних електронних ресурсів
у роботі сучасної наукової бібліотеки (на прикладі залів пе-
ріодичних видань НБУВ) нами висвітлені в публікаціях ми-
нулих років [9—11]. У пропонованій статті ми зупинимося
детальніше на трьох напрямах цієї діяльності — засто-
суванні бази даних електронного каталогу періодичних
видань НБУВ, використанні електронної повнотекстової
інформації віддаленого доступу та документів на носіях
CD-ROM. Усі ці напрями безпосередньо пов’язані з надан-
ням користувачам найновішої наукової інформації.

Варто зазначити, що з кінця 90-х рр. минулого сто-
ліття у залах періодичних видань НБУВ проводяться моні-
торингові дослідження та аналіз інформаційних запитів ко-
ристувачів електронних інформаційних ресурсів. Проведені
моніторинги інформаційних потреб читачів-користувачів
свідчать, що з кожним роком необхіднішими стають різного
роду наукометричні дослідження із застосуванням інформа-
ційних ресурсів.

Об’єктом вивчення, як правило, є наукова публікація
— журнальна стаття, огляд та ряд інших друкованих елект-
ронних матеріалів, що відображають результати експери-
ментально-дослідної діяльності, виконуючи тим самим
основну інформаційну (тематичну) функцію. Крім того,
вона реалізує аналітичну або прогностичну функцію. Аналіз
публікацій за певний проміжок часу дає можливість одер-
жати інформацію про тенденції й динаміку розвитку тієї чи
іншої наукової галузі.

Такі дослідження в межах конкретних наукових тем —
"Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності
наукової бібліотеки" та "Управління бібліотечно-інформа-
ційною діяльністю наукової бібліотеки" — проводилися
співробітниками залів періодичних видань Інституту бібліо-
текознавства НБУВ. На основі отриманих вихідних показни-
ків передбачалося окреслити базу даних як електронний ре-
сурс, що найбільшою мірою відображав би тематику дослід-
жуваних наукових процесів. Однак, у ході аналізу виявилося

ще кілька актуальних питань, і в підсумку ця робота мала
такі напрями:

· визначення галузі знання публікації;
· поділ документів за типом видання;
· дослідження використання публікацій за роками;
· аналіз складу користувачів електронної інформа-

ційної продукції за професійно-кваліфікаційними
ознаками та за рівнем освіченості;

· вивчення ефективності використання електронних
інформаційних ресурсів.

Об’єктом досліджень було обрано інформаційні по-
треби користувачів електронних періодичних видань науко-
вої бібліотеки.

Ставлячи за мету покращення рівня сучасного бібліо-
графічного інформування й бібліотечно-інформаційних пос-
луг та виявлення шляхів подальшого вдосконалення інфор-
маційного обслуговування різних категорій споживачів елект-
ронної наукової продукції, предметом досліджень визначе-
но комплексний процес вивчення, забезпечення та розвитку
зазначених потреб у залах періодичних видань НБУВ.

Суть досліджень полягає в постійному спостереженні
за тематикою й пріоритетними напрямами читацьких запи-
тів користувачів як локальних,  так і віддалених інформа-
ційних ресурсів, динамікою читацьких потреб та ступенем
їхнього задоволення, а також у нагромадженні та опрацю-
ванні даних про найактивніші групи споживачів інформації.

Завданням пропонованої статті є висвітлення основних
результатів досліджень використання електронних журналь-
них публікацій за останні п’ять років, а також аналіз сучас-
ного стану реалізації інформаційно-пошукових можливостей
для формування електронних бібліографічних ресурсів
онлайнового доступу.

Для приведення у відповідність та узагальнення су-
марних результатів досліджень, використаних для подаль-
шого бібліометричного аналізу, електронні журнальні публі-
кації диференційовано за такими параметрами:

· тема читацького запиту;
· рік видання публікації;
· категорія та фахова спеціалізація користувача елект-

ронних періодичних видань;
· кількість переглянутих бібліографічних запитів;
· кількість відібраних бібліографічних запитів.
Різнобічні дані за 2005—2009 рр. дають змогу регу-

лярно звертатися до отриманих показників, порівнювати
різні характеристики у фаховому та тематичному аспектах,
простежувати зміни в інформаційних потребах різних груп
читачів тощо. Такі підрахунки уможливлюють також здійс-
нення статистичного аналізу використання електронних
ресурсів та ступеня задоволення читацьких потреб.

Аналіз читацького контингенту за рівнем освіти вия-
вив, що нині основними користувачами БД ЕК періодичних
видань є спеціалісти з вищою освітою. У 2005—2009 рр.
читачі цієї категорії становили 37% від загальної кількості
користувачів ЕК НБУВ; 25,2% — студенти; 17,4% — докто-
ри та кандидати наук; 14,9% — аспіранти; 5,5% — наукові
працівники, котрі не мають ученого ступеня. Перші дві кате-
горії читачів є також найобізнанішими з методами і прийо-
мами пошуку в електронному каталозі та найдосвідченіши-
ми в роботі з комп’ютерною технікою.

У досліджуваний період спостерігалось послідовне
зростання інтересу до БД ЕК періодичних видань у науко-
вих працівників з ученим ступенем (у 2005 р. доктори та
кандидати наук становили 7,4% від загальної кількості
користувачів ЕК періодичних видань НБУВ, на кінець
2009 р. відповідно — 32,8%) і зменшення зацікавленості в
електронному каталозі в аспірантів (у 2005 р. аспіранти
становили 20,4% користувачів ЕК періодичних видань,
у 2009 р. — 12,0%). Досить сталою є потреба в електронному
каталозі періодичних видань у спеціалістів з вищою освітою
(у 2005 р. фахівці становили 37,4%, 2006 — 37,2%,
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2007 — 36,7%, 2008 — 35,2%, 2009 — 38,8% користувачів
ЕК періодичних видань).

Більше половини користувачів звертаються до елект-
ронного каталогу для написання дисертацій, монографій, до-
повідей, наукових статей; іншу численну групу становлять
студенти, які пишуть курсові чи дипломні роботи.

Якщо у 2003—2005 рр. найактивнішими користува-
чами БД ЕК періодичних видань були аспіранти та студенти,
то надалі простежувалось стабільне підвищення інтен-
сивності використання електронного каталогу фахівцями та
читачами з науковим ступенем. У 2009  р.  науковці,  які
мають учений ступінь, та спеціалісти з вищою освітою ви-
користовували електронний каталог у 4,4 раза, а аспіранти
та студенти у 3,3 раза продуктивніше, ніж науковці, які не
мають ученого ступеня. Близько 75% звернень до електрон-
ного каталогу періодичних видань припадає саме на цю
категорію користувачів. Найменш інтенсивно ЕК у зазначе-
ний період використовували наукові працівники, які не
мають ученого ступеня (у 2005—2007 рр. найменш актив-
ними користувачами БД ЕК були наукові працівники з вче-
ним ступенем, у 2008 — також науковці: як ті, котрі мають
учений ступінь, так і без ученого ступеня).

Упродовж 2005—2009 рр. було проведено дослідження
користувачів БД ЕК періодичних видань за фахом.
Аналізуючи склад користувачів БД ЕК за професійно-
кваліфікаційними ознаками, можна виділити такі основні
групи фахівців: з економічною освітою — 22%; з фізико-
математичною освітою — 11%;  з філологічною освітою —
10,4%; з юридичною освітою — 8,5%; з історичною освітою
— 5,2%; з хімічною освітою — 4,5%; з біологічною освітою
— 4,4%; з культури та освіти — 4,1%; з сільського та лісо-
вого господарства — 3,9%; з автоматики та обчислювальної
техніки, радіоелектроніки, енергетики — 3,5%; з технічною
освітою — 3,5%; з філософських наук та психології — 2,7%;
з суспільних наук: соціології, статистики та демографії —
2,3%; з наук про Землю — 2,2%; з технології металів,
машинобудування та приладобудування — 2%; з політоло-
гічною освітою — 1,9%; з медичною освітою — 1,5%; з хар-
чового виробництва — 1,3%; з військової справи та воєнної
науки — 0,9%; з будівництва — 0,9%; з гірничої справи —
0,7%;  з мистецтва та мистецтвознавства —  0,6%;  з легкої
промисловості — 0,5%.

За даними дослідження, за останні роки серед користу-
вачів електронного каталогу періодичних видань істотно
(на 6,7%) збільшився відсоток читачів із фізико-математич-
ною освітою (9,9% від загальної кількості у 2005 р. та
16,6% у 2009 р.). Зросла популярність БД ЕК періодичних
видань і серед фахівців з технології металів та спеціалістів з
суспільних наук: соціології, статистики та демографії, а та-
кож культурологів. Відсоток користувачів, які мають хіміко-
технологічну, економічну, юридичну та філологічну освіту,
спеціалістів з автоматики та обчислювальної техніки, радіо-
електроніки, енергетики, охорони здоров’я та медичних
наук істотно не змінився. Зменшився — філософів та психо-
логів, істориків, фахівців із сільського та лісового госпо-
дарства.

Важливою ланкою в системі моніторингу інформа-
ційних потреб є дослідження тематичних запитів користу-
вачів. У нашому дослідженні тематичний аналіз здійсню-
вався на основі відомостей бази обліку користувачів ЕК
періодичних видань, в якій фіксувалася інформація щодо
теми запиту з подальшою систематизацією показників за
рубрикатором ЕК.

Дані аналізу свідчать: тематичні потреби користувачів
БД ЕК періодичних видань з багатьох питань перетинаються
з інформаційними запитами читачів друкованих періодич-
них видань. Найбільший інтерес користувачі електронного
каталогу виявили до розділу "Економіка" — 21,8% від за-
гальної кількості читацьких звернень. Підвищений інтерес
читачів електронних періодичних видань також становлять

рубрики "Держава та право" — 9,9% та "Філологічні науки"
— 6,9%. Значний відсоток звернень припадає на розділи
"Фізика. Астрономія" — 5,8%, "Історія. Історичні науки"
— 5,3%, "Культура. Наука. Освіта" — 5,1%, "Політика. По-
літичні науки" — 5,0%, та "Філософські науки. Психологія"
— 4,9%, "Загальні роботи по техніці" — 4,7%.

Треба також відзначити постійний інтерес користува-
чів ЕК періодичних видань до таких тематичних рубрик, як:
"Хімічні науки" — 4%, "Біологічні науки" — 3,7%, "Енерге-
тика" — 3,2%, "Електроніка. Обчислювальна техніка" — 3%.
Відсоток споживачів інформації з цієї проблематики не-
великий, але досить стабільний. Рубрики "Загальнонаукове
знання", "Природничі науки в цілому" та "Література уні-
версального змісту" найменш запитувані користувачами БД
періодичних видань.

За даними дослідження, запити на періодику техніч-
ного та природничого профілю виконують, як правило, чи-
тачі з ученим ступенем та спеціалісти з вищою освітою.
Аспірантів та студентів характеризує визначений тема-
тично-галузевий інтерес навчального, професійного, науко-
вого плану до публікацій з економічних, юридичних та
філологічних наук.

Як показують дослідження, діапазон інформаційних
потреб користувачів БД ЕК періодичних видань досить
широкий, а кількість звернень до БД з багатьох тематичних
напрямів практично зрівнюється.

Читацькі запити користувачів БД періодичних видань
ЕК, як правило, досить вузько спеціалізовані. Найзапитува-
нішими в розділі "Економіка" є банківська справа, проблеми
інвестицій, менеджмент та маркетинг, питання управління,
податкова політика, фінансові операції; у розділі "Держава і
право" — банківське право, адвокатська практика, конститу-
ційне та адміністративне право.

Зазначимо, що потреба в традиційних допоміжних ка-
талогах читального залу нині досить висока: за їх допо-
могою виконується більша частина читацьких запитів.
Однак, при задоволенні невизначеного або часткового запи-
ту доводиться звертатися до ЕК періодичних видань, у яко-
му пошукові можливості значно ширші, ніж у традиційному
каталозі (зокрема, пошук за такими окремими елементами
бібліографічного опису, як місце видання, видавництво, рік
видання, жанрові дефініції).
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