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Аналіз читацького контингенту та інформаційних за-
питів користувачів електронних журнальних публікацій вия-
вив: читачі, котрі використовують у своїй роботі інформа-
ційну продукцію "Еlsevier", дещо відрізняються за рівнем
освіченості від користувачів залу періодичних видань, котрі
працюють з виданнями на паперових носіях: 28,4% із них
становлять доктори та кандидати наук; 5,2% — наукові пра-
цівники, котрі не мають ученого ступеня; 22,0% — аспіран-
ти; 30,3% — спеціалісти з вищою освітою; 14,1% — студенти.

Результати дослідження показали: серед користувачів
електронних журнальних публікацій значно менший від-
соток спеціалістів та студентів, ніж серед читачів друкованої
журнальної періодики (відповідно на 7,5% та 7,6% на
кін. 2009 р.). Відсоток наукових працівників з ученим ступе-
нем та аспірантів, навпаки, суттєво вищий (відповідно на
17,8% та 6,8% на кін. 2009 р.).

Основні професійні групи користувачів електронної
продукції видавництва "Еlsevier" розподіляються таким чином:

· із фізико-математичною освітою — 20,6%;
· з економічною освітою — 12,7%;
· з хімічною освітою — 10,7%;
· з біологічною освітою — 7,5%;
· з технічною освітою — 7,4%;
· з автоматики та обчислювальної техніки, радіо-

електроніки, енергетики — 7,4%;
· з філологічною освітою — 4,9%;
· з юридичною освітою — 3,7%;
· з історичною освітою — 3,7%;
· із сільського й лісового господарства — 3,1%;
· з медичною освітою — 2,6%;
· із технології металів, машинобудування та при-

ладобудування — 2,5%;
· з наук про Землю — 2,3%;
· з харчової промисловості — 2,0%;
· з  філософських наук та психології — 1,8%;
· з політологічною освітою — 0,75%;
· із суспільних наук: соціології, статистики та демо-

графії — 0,5%.
За даними дослідження: в останні роки серед корис-

тувачів інформаційних продуктів видавництва "Еlsevier"
зменшилась кількість читачів з економічною, філологічною
та біологічною освітою. Відсоток користувачів, які мають
фізико-математичну та технічну освіту, істотно збільшився

(відповідно на 13,6% та 11%, у порівнянні з 2006 р.). Частка
споживачів електронної інформаційної продукції видав-
ництва "Еlsevier" із медичною освітою, фахівців з автомати-
ки та обчислювальної техніки, радіоелектроніки, енергети-
ки, сільського та лісового господарства, харчової проми-
словості серед читачів зали періодики залишилась фактично
без змін.

Переважна більшість користувачів звертається до зару-
біжних електронних журнальних публікацій для отримання
новітньої наукової інформації, написання дисертацій,
монографій, доповідей та наукових статей.

Розподіл читацьких запитів на предметні колекції
Science  Direct  висвітлено у діагр.  1,  де позначки 1—20  по
вертикалі діаграми відображають кількість звернень у про-
центному співвідношенні.

Періодичні видання блоку медико-біологічних наук
у 2009 р. становили 14,85%; фізичних — 63,2%; суспільних
— 20% від тематичних запитів користувачів електронної
бібліотеки на платформі Science Direct. Результати статис-
тичного аналізу свідчать:  якщо в 2006  р.  читачів електрон-
них журнальних публікацій видавництва "Еlsevier" біль-
шою мірою цікавили видання блоку суспільних наук, то в
2007—2009 рр. — фізичних.

Упродовж 2009 р. спостерігалось підвищення попиту
на літературу з питань хімічної інженерії, хімії, інженерії,
математики, енергетики та управління. Потреба в зарубіж-
них наукових публікаціях із проблем фізики та астрономії,
сільськогосподарських, біологічних, суспільних наук дещо
зменшилась, але залишається достатньо високою. Зацікав-
леність у зарубіжних електронних виданнях із медицини та
стоматології, економіки, бізнесу, менеджменту та бухгал-
терії, мистецтвознавства зосталась на рівні минулих років.

Дані дослідження вказують і на те, що за останні роки
суттєво змінився контингент споживачів зарубіжної науко-
вої інформації: серед її користувачів збільшився відсоток
читачів, які мають учений ступінь (на 26,1% за період
2006—2009 рр.), а наукових працівників, які не мають уче-
ного ступеня, спеціалістів з вищою освітою та студентів —
зменшився. Частка аспірантів серед користувачів іноземних
електронних ресурсів залишилась практично на рівні 2006 р.
(відповідно 21,6% у 2006 р. та 19,8% у 2009 р.). Найбільш
інтенсивно в 2008—2009 рр. електронні журнальні публіка-
ції видавництва "Еlsevier" у своїй роботі використовували
читачі з ученим ступенем та аспіранти.

Як відомо,  склад фонду та контингент читачів —
взаємопов’язані та взаємозалежні. Для того, щоб дати най-
повнішу та найоб’єктивнішу характеристику читацького
складу та інформаційних запитів користувачів журнальної
періодики на носіях CD-ROM, у дослідженні було викорис-
тано сукупні показники з березня 2006 р. по 2009 р.

Результати досліджень, проведених у залах періодич-
них видань НБУВ, засвідчують: читацький склад споживачів
друкованої наукової інформації  істотно відрізняється від
споживачів наукової інформації на носіях CD-ROM —
частка фахівців серед користувачів видань на носіях CD-
ROM значно вища, ніж серед читачів видань на паперовому
носії (майже на 32,9%), наукових співробітників, аспірантів
та студентів-старшокурсників — значно менша.

* Закінчення. Початок див.: Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 4. — С. 25—29.
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Діаграма 1

Загалом, 14,8% читачів журнальних видань на носіях
CD-ROM становлять доктори та кандидати наук; 3,7% —
наукові працівники без ученого ступеня; 5,6% — аспіранти;
68,5% — спеціалісти з вищою освітою; 7,4% — студенти.

Аналізуючи склад читачів, які використовують у своїй
роботі публікації на носіях CD-ROM, за професійно-квалі-
фікаційними ознаками, виокремлюємо такі основні групи:

· з хімічною освітою — 17%;
· з автоматики та обчислювальної техніки, радіо-

електроніки, енергетики — 17%;
· з економічною освітою — 14,9%;
· з фізико-математичною освітою — 10,6%;
· з технології металів, машинобудування та приладо-

будування — 10,6%;
· з технічною освітою — 10,6%;
· з історичною освітою — 8,5%;
· з філософських наук та психології — 4,3%;
· із суспільних наук: соціології, статистики та де-

мографії — 2,1%;
· з філологічною освітою — 2,1%;
· з культури та освіти — 2,1%.
Одне з головних завдань, що постало в останні роки

перед співробітниками залів періодичних видань НБУВ,
полягало у визначенні рівня інформаційного забезпечення,
необхідного користувачам електронної журнальної продук-
ції, та з’ясування відповідності фонду періодичних ви-
дань на носіях CD-ROM інформаційним запитам читачів.
Задля вирішення цього питання, за зазначений період
(2006—2009), було проаналізовано фонд періодичних ви-
дань на оптичних носіях  та досліджено інформаційно-тема-
тичні потреби читачів залу в таких публікаціях.

Читацькі запити фіксувалися й розглядалися за такими
параметрами: категорія читача, тема, кількість замовлених
видань. Періодичні видання з питань управління, енергетики
та радіоелектроніки виділено в окремі рубрики бібліотеко-
знавчого дослідження через їх виразне відокремлення від
економічної літератури та літератури з питань автоматики й

обчислювальної техніки. Такий підхід дав змогу не лише
дослідити використання інформаційних ресурсів, отримати
додаткові дані про кількісний та якісний склад фонду жур-
нальних видань на компакт-дисках, а й детальніше вивчити
попит читачів, їхні запити й побажання.

Висновки, що базуються на дослідженні читацьких за-
питів за останні чотири роки, довели: основними корис-
тувачами фонду періодичних видань на носіях CD-ROM є
спеціалісти з вищою освітою та читачі, котрі мають учений
ступінь. Вони опрацювали, відповідно, 63,9% та 23,1% жур-
нальної періодики на носіях CD-ROM, що була видана у
залі, студенти — 5,1%, аспіранти — 5,1%; науковці без уче-
ного ступеня — 2,8%.

Найактивнішими користувачами журнальних пе-
ріодичних видань на оптичних носіях у 2008—2009 рр. бу-
ли спеціалісти з вищою освітою, найменш активними —
наукові працівники, які не мають ученого ступеня
(в 2006—2007 рр. найменш активно друкування на носіях
CD-ROM застосовували аспіранти та студенти).

Важливою ланкою дослідження інформаційних потреб
є тематичний аналіз запитів користувачів.

Дані аналізу використання періодичних видань на
носіях CD-ROM читачами залу проілюстровано діагр. 2.

Результати аналізу засвідчують: читацькі вподобання
на періодичні видання на носіях CD-ROM досить вузько
спеціалізовані, але практично не відрізняються поміж різних
категорій читачів.

У цілому, відвідувачі залів — користувачі електронних
ресурсів, не багато в чому відрізняються від користувачів
журнальної періодики на паперовому носії: основними спо-
живачами бібліографічної інформації в електронному ви-
гляді є спеціалісти з економічною, фізико-математичною та
хіміко-технологічною освітою, пріоритетними галузями знань
для котрих є економічні, фізико-математичні та хімічні
науки, автоматика та обчислювальна техніка, енергетика, ра-
діоелектроніка, техніка та технічні науки, юриспруденція та
правознавчі науки.
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Діаграма 2

Дані дослідження інформаційної поведінки користува-
чів електронних ресурсів НБУВ свідчать про їх активне
входження в систему обслуговування та зростання популяр-
ності серед молодих читачів і читачів середнього віку.  По-
рівняно невелика активність користувачів ЕК старшого віку
в значній мірі зумовлена, як доводять результати анкету-
вання, фактором консерватизму: звичкою працювати з карт-
ковими каталогами; незнанням методів і прийомів пошуку в
електронному каталозі, неволодінням комп’ютерною тех-
нікою [8].

Опрацювання результатів досліджень використання
вітчизняних та іноземних журнальних видань, що включало
аналіз роботи користувачів із друкованими й електронними
джерелами інформації, дає підстави для таких висновків:

· предметні запити користувачів електронних періо-
дичних видань практично збігаються із тематични-
ми потребами читачів друкованої журнальної пе-
ріодики;

· у сфері фундаментальних наук читачі в значній мі-
рі використовують публікації наукової бібліотеки
на платформі Science Direct. Ми пов’язуємо це, на-
самперед, з тим що в електронному вигляді ці ви-
дання набагато доступніші, ніж у друкованому;

· журнали гуманітарного профілю, на відміну від
природничих, більшою мірою представлені друко-
ваними версіями й відповідно їх замовляють, в
основному, у друкованому варіанті;

· електронні періодичні видання прикладного ха-
рактеру з таких тематичних напрямів, як обчислю-
вальна техніка, електроніка та машинобудування
використовуються рідше, ніж їхні друковані версії.
Електронні журнальні публікації з медицини, фар-
макології та сільського господарства видавництвом

"Еlsevier" репрезентовані у значно ширшому діа-
пазоні, ніж їх представлено на паперовому носії у
фондах НБУВ. Ці видання читачі використовують
у переважній більшості в електронній версії;

· журнальна періодика універсального змісту  корис-
тується попитом, головним чином, в друкованому
варіанті;

· найбільший інтерес для читачів представляють
електронні наукові журнали, що мають паперовий
аналог та мережні видання, переведені із друкова-
ної форми в електронну, оскільки вони є заверше-
ними,  не змінюються із часом (за змістом,  сут-
ністю, структурою тощо) або не зникають взагалі;

· аналізуючи дані надходжень вітчизняної та зару-
біжної періодики з додатками на електронних но-
сіях інформації, варто відзначити тенденцію щодо
збільшення кількості журнальних видань із додат-
ками на компакт-дисках.

З появою електронних джерел інформації змінились і
загальні підходи до організації фонду періодичних видань.
Якщо раніше бібліотека повинна була мати у своєму фонді
всю необхідну друковану літературу,  то сьогодні у неї є
можливість доступу практично до будь-яких світових елект-
ронних інформаційних ресурсів. Технічне оснащення бібліо-
теки дає змогу це здійснювати. Єдиною перешкодою може
стати відсутність коштів, необхідних для оплати ліцензії.

Досвід роботи залів періодичних видань НБУВ свід-
чить: нині електронні документи утворюють свій сегмент у
системі бібліотечних фондів, а інформаційно-комунікаційні
технології виступають одним з основних засобів підвищення
ефективності та продуктивності послуг, які надаються кни-
гозбірнями. До електронно-документаційних послуг вису-
ваються такі самі вимоги стосовно збереження і захисту
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інформації, що й до традиційних форм документних ресур-
сів: ідеться про гарантований термін зберігання, експону-
вання документа та його надійний  захист.

Варто відзначити низку особливостей у роботі з елект-
ронними ресурсами, що свідчать про спорідненість до тра-
диційних процесів формування фонду та сервісного обслу-
говування читачів:

· добір документів здійснюється у відповідності із
загальною спрямованістю формування фондів залів
періодичних видань;

· у каталогах залу вони відображені разом з іншими
джерелами інформації;

· право працювати з електронними інформаційними
ресурсами, призначеними для сервісного обслуго-
вування користувачів, надається всім відвідувачам,
які мають постійний або тимчасовий читацький квиток.

Враховуючи, що бібліотеки завжди забезпечували до-
ступ до інформації, можна говорити не про створення нового
напряму діяльності, а про трансформацію традиційних сер-
вісів в умовах інформаційного суспільства. По суті, купівлю
бібліотекою доступу до ресурсу можна розглядати як при-
дбання примірника видання при делегуванні функції його
збереження іншій організації.

Багато властивостей паперового видання — зручність
користування й незалежність від технічних засобів, витонче-
на поліграфія, повноцінний кольоровий друк — залишаться
привілеями друкованих видань. Однак змістовний аспект пе-
ріодичного видання може бути істотно розширений і зба-
гачений за рахунок додаткових можливостей електронної
версії. Технології гіпертексту дають можливість по-різному
компонувати, і найвигідніше подавати будь-який фрагмент
змісту: основний корпус тексту, примітки, посилання, ілю-
страції тощо.

У ряді випадків звернення до електронних джерел мо-
же бути економічно вигіднішим і дає змогу з найменшими
витратами ліквідувати прогалини традиційного комплекту-
вання або доповнити його. Як правило, CD-ROM забезпечує
ефективну систему пошуку й можливість перегляду публі-
кацій відразу за кілька років. Придбання журналів на дисках
уможливлює також заповнення лакун, що утворилися за
останні роки, оскільки у переважній більшості на оптичному
диску міститься повний комплект часопису з моменту появи
його першого номера. Традиційні форми не можуть порів-
нятися за широтою пошуку і за швидкістю взаємодії з елект-
ронними інформаційними ресурсами, проте остання форма
обслуговування теж має свої недоліки:

· не всі читачі володіють навичками або у них від-
сутнє бажання працювати з комп’ютерною тех-
нікою;

· електронну пошту мають не всі користувачі та
організації.

Крім того, у рамках електронного документообігу та
під час роботи з електронними інформаційними ресурсами
постають специфічні питання: як захистити документи від
знищення або пошкодження через втрату фізичних власти-
востей носіїв інформації, зміни програмних і технічних ком-
понентів, як запобігти некоректному поводженню з доку-
ментами через низьку комп’ютерну культуру користувачів.

Практика діяльності залів періодичних видань НБУВ
доводить, що організація фонду наукових журналів вимагає
комплексного підходу: обслуговування читачів друковани-
ми періодичними виданнями та організація доступу до
електронних ресурсів мають, на нашу думку, розроблятися
спільно як елементи єдиного процесу інформаційного забез-
печення.

При формуванні фонду електронних періодичних ви-
дань необхідно враховувати й питання відповідності: в
електронній версії можуть бути розміщені не всі матеріали,

які є в друкованому часописі (деякі статті видавництва вва-
жають за доцільне публікувати тільки  на паперових носіях,
інші, навпаки, лише в електронному варіанті). Неопублі-
ковані документи стали нормою в електронному середови-
щі. У цій ситуації бібліотека може залишитися і без елект-
ронної версії, і без друкованого видання.

Сьогодні дуже важливо визначитися щодо оптималь-
ного співвідношення у застосуванні паперових та електрон-
них інформаційних ресурсів. При цьому періодичні жур-
нальні видання можна розділити, на наш погляд, на три ка-
тегорії:

· журнали найбільшого попиту — їх необхідно вклю-
чати у фонд і, за можливістю, надавати до них
електронний доступ;

· журнали середнього попиту — для них можна орга-
нізувати тільки електронний доступ або надавати їх
лише на паперовому носії;

· журнали низького попиту — їх доцільно не випи-
сувати, а надавати читачеві статті з цих видань на
CD-ROM.

Підсумовуючи зазначене, доцільно акцентувати увагу
на основних перевагах організації фонду наукових журналів
на електронних носіях та наданні доступу до електронних
інформаційних ресурсів:

· економія площі зберігання фондів (електронні до-
кументи в кілька разів більш місткі, ніж традиційні
паперові носії);

· вирішення проблеми збереження документів (дов-
говічність магнітного носія, як правило, у багато
разів перевищує можливості збереження паперової
копії);

· економія матеріальних ресурсів (у ряді випадків
звернення до електронних джерел може бути еко-
номічно  вигіднішим);

· ліквідація лакун, що виникли при формуванні фон-
ду періодичних видань на паперових носіях;

· можливість використання публікацій кількома чи-
тачами одночасно;

· забезпечення ефективної системи пошуку й можли-
вості перегляду публікацій відразу за кілька років;

· можливість безоплатно скопіювати чи переслати
видання.

Окрім того, застосування новітніх технологій дає змогу:
· зробити можливим вхід у єдиний інформаційний

простір;
· забезпечити загальнодоступність інформації;
· прискорити інформаційний обмін;
· досягти небачених у минулому рівнів аналітико-

синтетичного опрацювання джерел інформації;
· гранично розширити пошукові можливості корис-

тувачів бібліотеки.
Треба визнати, що електронні документи та нові

інформаційні технології відкривають для бібліотек небачені
досі перспективи, але й друковані видання, як і раніше, не
втрачають свого значення. Використання новітніх інформа-
ційних технологій у бібліотечній справі принциповим чином
впливає і на масштаби та форми комплектування фондів:
принцип повноти став помітно поступатися принципу се-
лективності. Сьогодні стає очевидним, що електронне і дру-
коване середовище мають різні цільові призначення. Бібліо-
тека ж повинна поєднувати те й інше, принаймні віртуаль-
ність електронного світу дає їй змогу не тільки виконувати
функції сховища, а й орієнтувати читачів у науковому про-
сторі, надаючи вільний доступ до інформації та допома-
гаючи в пошуку необхідних знань.
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