ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ»
10–12 березня 2015 року в Києві
відбулася
ІІІ
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Наукова
комунікація
в
цифрову
епоху».
Її
організаторами
виступили
Наукова
бібліотека Національного університету
«Києво-Могилянська академія», Державний
фонд
фундаментальних
досліджень,
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Національна
бібліотека України імені В.І. Вернадського
(НБУВ), Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, Українська бібліотечна
асоціація, Громадська організація «Українське Фулбрайтівське коло». У роботі
конференції взяли участь 120 учасників із України, Польщі, Німеччини,
Туреччини, Нідерландів.
Першу сесію конференції (10.03.2015) було присвячено новим моделям і
технологіям створення та
розповсюдження наукових
журналів. Учасники сесії
розглянули сучасний стан
українських наукових видань
(у
тому
числі
університетської
наукової
періодики),
обговорили
переваги
публікацій
в
журналах відкритого доступу
або
самоархівування
в
інституційних, тематичних
репозитаріях,
а
також
отримали практичні поради
щодо просування наукових
журналів до глобальних
інформаційних ресурсів і
отримання
науковими
Академік НАН України Я.С. Яцків
виданнями індексу DOI.
Під час першої сесії відбулися виступи представників Національної
академії наук (НАН) України.

Голова Науково-видавничої ради
НАН України академік Я.С. Яцків
докладно розповів про наукові журнали
НАН України, що мають імпакт-фактор,
та публікаційну активність вітчизняних
учених у закордонних і українських
наукових
виданнях.
Він
також
підкреслив, що зростанню авторитету
статей
вітчизняних
науковців
сприятиме прискіплива експертиза
дисертацій і наукових статей.
Директор Видавничого дому
(ВД) «Академперіодика» НАН України
кандидат
біологічних
наук
О.Г. Вакаренко у своєму виступі
порушила
проблеми
відповідності
Директор ВД «Академперіодика» НАН України
академічних видань критеріям світових
кандидат біологічних наук О.Г. Вакаренко
БД (баз даних), серед яких: уніфікація
веб-ресурсів наукових видань, наявність обов’язкових структурних елементів,
застосування для статей цифрових ідентифікаторів об’єктів DOI, дотримання
авторського права в електронному середовищі тощо.
Наукометричні показники українських наукових видань, представлених у
реферативному журналі «Джерело», проаналізував у своєму виступі заступник
директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
член-кореспондент НАН України А.А. Крючин.
Керівник
редакції
журналу «Biopolymers and
Cell» Інституту молекулярної
біології і генетики НАН
України кандидат біологічних
наук І.О. Тихонкова надала
декілька практичних порад
щодо отримання науковими
виданнями
індексу
DOI.
Серед них – уніфікація назви
видання,
стимулювання
включення
видання
до
наукометричних
БД
(баз
даних),
рекламування
українських
наукових
досліджень тощо.
Член-кореспондент НАН України А.А. Крючин

Друга
сесія
конференції
(11.03.2015)
була
присвячена
електронним ресурсам для науки та
освіти, а також питанням наукометрії та
бібліометрії.
Учасникам
було
презентовано сервіс EBSCO PlumX, нові
інформаційні продукти EBSCO для
академічних бібліотек (зокрема бази
даних Aplied Sciens & Technolodgy
Source, Education Source, Legal Source,
Humanities
Source),
інформаційні
продукти видавничих компаній Springer,
Wiley та IEEE. Крім того, учасники
конференції ознайомилися з досвідом
управління ліцензійними електронними
ресурсами віддаленого доступу та
обговорили
роль
наукометричних
Керівник редакції журналу «Biopolymers and
показників в оцінці наукових досліджень.
Cell» Інституту молекулярної біології і генетики
Третю
сесію
конференції
НАН України кандидат біологічних наук
І.О. Тихонкова
(12.03.2015) було присвячено питанням
використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для створення
електронного контенту та забезпечення інформаційних потреб користувачів,
взаємодії бібліотечно-інформаційних установ задля стабільного розвитку,
дотримання авторського права й ліцензування відкритого контенту.
У роботі другої та третьої сесій
взяли участь співробітники НБУВ.
Зокрема, завідувач відділу бібліометрії
та
наукометрії
НБУВ
кандидат
технічних наук Л. Костенко розглянув
синергетичні засади появи емпіричних
рангових закономірностей у системі
наукових комунікацій. Молодший
науковий
співробітник
НБУВ
І. Перенесієнко окреслив функції
бібліотечної
систематизації
в
організації доступу до електронного
каталогу НБУВ. Молодший науковий
співробітник НБУВ Т. Данильченко
презентувала інформаційний сервіс «енауково-методична служба». Наукові
Кандидат технічних наук Л.Й. Костенко
співробітниці
бібліотеки
та

співдоповідачки Л. Коновал та О. Яковенко порушили проблему незадоволених
запитів користувачів в умовах безперервного зростання документного потоку.
Роботу ІІІ Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Наукова
комунікація в цифрову епоху» завершив
круглий стіл «Відкритий доступ та
університетські
репозитарії».
Його
учасники дискутували щодо світових
тенденцій та програм ЄС з відкритого
доступу,
«прихованих»
проблем
і
особливостей формування інституційних
репозитаріїв, значення «зеленого шляху»
відкритого доступу в науковій комунікації.

Науковий співробітник НБУВ
Т.Данильченко

Із відеозаписами всіх виступів і дискусіями за круглим столом можна ознайомитися на
сайті Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Презентації конференції доступні в електронному архіві eKMAIR за посиланням:
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/4063/browse?type=title&submit_browse=%
D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8
Із детальним оглядом перебігу конференції можна ознайомитися на порталі НБУВ за
посиланнями:
http://www.nbuv.gov.ua/node/2028
http://www.nbuv.gov.ua/node/2031
http://www.nbuv.gov.ua/node/2034
За матеріалами Прес-служби НБУВ

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

