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СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО НАУКОВОГО
ПРОСТОРУ — НАГАЛЬНА ЗАДАЧА ВЧЕНИХ,
ВИДАВЦІВ ТА РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ
ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Однією з важ ли вих умов роз вит ку на у ки та техніки є постійний про цес на -
ко пи чен ня но вих знань і взаємний обмін інфор мацією, який відкри ває
дос туп до на у ко вих ре сурсів, до по ма гає знай ти відповіді на пи тан ня, що
ви ни ка ють під час про ве дення на у ко вих досліджень. 

На у кові ви дан ня (на па пе ро вих чи елект рон них носіях) завж ди бу ли і
бу дуть важ ли вим дже ре лом на у ко вої інфор мації. Інфор маційне за без пе -
чен ня вче них є од ним з ос нов них фак торів, що виз на чає про дук тивність
на у ко во го по шу ку, і йо го не мож ли во ре алізу ва ти без усебічно го роз вит ку
міжна род них на у ко вих кон тактів. 

Важ ливість цієї за дачі доб ре ро зуміють у Міжна родній асоціації ака -
демій на ук, яка приділяє особ ли ву ува гу кни го ви дав ничій діяль ності, між -
на род но му кни го обміну та обміну періодич ни ми на у ко ви ми ви дан ня ми.

Се ред го лов них прин ципів здійснен ня інтег раційних про цесів, вик ла -
де них в "Угоді про гу манітар не співробітницт во дер жав — учас ниць СНД"
від 26 серп ня 2005 р., є фор му ван ня єди но го інфор маційно го прос то ру та
ство рен ня спіль них інфор маційних ре сурсів. Для ре алізації цих зав дань
МА АН звер ну ла ся до урядів дер жав Співдруж ності Не за леж них Дер жав із
про по зиціями про ство рен ня піль го вих умов для на у ко во го кни го ви дан ня
та міжна род но го на у ко во го кни го обміну, підго тов ку пор та лу елект рон ної
інфор мації про всі на у кові ви дан ня, які ви хо дять у країнах СНД, фор му -
ван ня спеціаль но го ор га ну, що ре гу лю ва ти ме сис те му на у ко во го та
міжбібліотеч но го кни го обміну, онов лен ня ма теріаль но�технічної ба зи ака -
демічно го кни го ви дання.

У 2006 р. бу ло прий ня то спеціаль ну пос та но ву Ра ди МА АН "Про Ра -
ду з кни го ви дан ня" і схва ле но ос новні зав дан ня та нап рям ки діяль ності
цієї Ра ди:

1) спри ян ня фор му ван ню інфор маційно го прос то ру СНД на ос нові
роз вит ку пов ноцінно го міжна род но го обміну на у ко во�технічни ми ви -
дан ня ми, довідко во�ен цик ло пе дич ною літе ра ту рою, віднов лен ню та ких
ка налів кни го обміну, як комп лек ту ван ня бібліотек, і в пер шу чер гу за -
галь но національ них, ство рен ня піль го вих умов для на у ко во го кни го ви -
дан ня та кни го обміну, а та кож за хис ту інте лек ту аль них прав ав торів і ви -
давців;
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2) роз роб ка про по зицій, що пе ред ба ча ють уве ден ня в обіг дієвих пра -
во вих і фінан со вих ме ханізмів обміну книж ко ви ми і жур наль ни ми на у ко -
ви ми ви дан ня ми між цент раль ни ми бібліоте ка ми ака демій на ук і ор га ні -
зацій — членів МА АН, фор му ван ня єди ної ба зи да них про всі періодичні і
не періодичні на у кові та інфор маційні ви дан ня, онов лен ня ма теріаль -
но�технічної ба зи ака демічно го кни го ви дав ни цт ва та роз ши рен ня на цій
ос нові міждер жав них на у ко вих кон тактів;

3) ко ор ди нація спіль них ви дав ни чих про ектів, спри ян ня про су ван ню
книг і жур налів, що ви пус ка ють ся національ ни ми ака деміями на ук і ор -
ганізаціями, що вхо дять до МА АН, у сусідніх країнах, ор ганізація взаємних
ста жу вань, про ве ден ня кон курсів та на у ко вих фо румів;

4) ко ор ди нація дослідниць ких прог рам у сфері на у ко во го ака демічно -
го кни го ви дан ня та книж ко вої куль ту ри в ціло му, пла ну ван ня та ор га -
нізація про ве ден ня спіль них робіт.

У червні 2008 ро ку Ра дою Міжна род ної асоціації ака демій на ук бу ло
прий ня то рішен ня про підтрим ку ініціати ви Ра ди з кни го ви дан ня при
МА АН що до за по чат ку ван ня спіль но го пе ре дп лат но го ка та ло гу на у ко -
вих пе ріо дич них ви дань ака демій на ук та ор ганізацій — членів МА АН.
Відгу ком на це рішен ня і ста ло ство рен ня но во го ка та ло гу — Зве де но го
ка та ло гу пе ріо дич них ви дань, що ви пус ка ють ся ака деміями на ук — чле -
на ми МА АН.

Бе ру чи до ува ги доцільність ство рен ня "Зве де но го ка та ло гу періодич -
них ви дань, що ви пус ка ють ся ака деміями на ук — чле на ми МА АН", пе ре д -
п лат не аген т ство "Укрінформ на у ка" пос та ви ло пе ред со бою зав дан ня оз на -
йо ми ти вче них і фахівців, аспірантів і сту дентів з діяльністю ор га  ні зацій і
ус та нов ака демій на ук — членів МА АН, по лег ши ти по шук і за мов лен ня
ака демічних жур налів і праць уче них. 

У пер шо му ви пус ку "Зве де но го ка та ло гу", який вий шов у ве ресні ми ну -
ло го ро ку, бу ло предс тав ле но три розділи — жур на ли Національ ної ака демії
на ук Ук раїни, жур на ли Російсь кої ака демії на ук, книж кові ви дан ня різних
ви дав ництв та ус та нов НАН Ук раїни. 

У Ка та лозі на дру ге півріччя 2010 ро ку бу ли предс тав лені ви дан ня
Національ них ака демій на ук Ар менії, Рес публіки Білорусь, Рес публіки Ка -
за хс тан, Російсь кої Фе де рації, Рес публіки Уз бе кис тан, Ук раїни. 

На 2011 рік пла нуєть ся ще роз ши ри ти пе релік ака демій на ук — членів
МА АН, ви дан ня яких бу дуть вхо ди ти до Зве де но го ка та ло гу.

Але хотіло ся б роз ши рю ва ти наш Ка та лог не тіль ки за ра ху нок збіль -
шен ня кіль кості Ака демій на ук, але й за ра ху нок більш пов но го предс тав -
лен ня на у ко вих ви дань, що ви хо дять під егідою Національ ної ака демії на -
ук Ук раїни.

Як ви я ви лось, не всі жур на ли го тові ско рис та ти ся мож ливістю роз ши рю -
ва ти ко ло своїх пе ре дп лат ників, розмістив ши інфор мацію в Зве де но му ка та -
лозі. На пев но, що ре дакції цих жур налів ма ють на це свої ва гомі об'єк тив ні та
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суб'єктивні причини. Де які жур на ли не вхо дять вза галі до жод но го з ка та логів
Ук раїни і роз пов сюд жу ють ся вик люч но без кош тов но.

Ми знаємо і ро зуміємо, яка це кропітка та вис наж ли ва спра ва — ви дан -
ня на у ко вої періоди ки. То му на ма гаємо ся йти на зустріч на шим жур на лам.

На сам пе ред це сто суєть ся вклю чен ня до Ка та ло гу — в 2010 році во но
бу ло без кош тов ним. Та ким во но за ли шаєть ся і на 2011 рік.

Зви чай но, хотіло ся б по ба чи ти і від керівницт ва ре дакцій кро ки на -
зустріч нам. Од ним з та ких кроків мо же бу ти вста нов лен ня для Укрінформ -
на у ки піль го вих цін на жур на ли.

Упев не на, що на ша з ва ми співпра ця бу де плідною, і спіль ни ми зу сил -
ля ми ми ство ри мо єди ний інфор маційний на у ко вий простір.


