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Видавництво Львівської політехніки видало моног-
рафію заст. директора наукової бібліотеки Н. Е. Куна-
нець «Наукові бібліотеки Львова (1784–1939). Особ-
ливості становлення і розвитку, формування фондів
та колекцій». Монографія у хронологічній послідов-
ності відтворює процес становлення, розвитку та
функціонування наукових бібліотек, що діяли з кінця
XVIII ст. і до 1939 р. у Львові.
Серед довідкових видань заслуговує на увагу слов-

ник-довідник Харківської академії культури «Соци-
альные коммуникации (теория, методология, дея-
тельность)» (Харків, 2009) – перше в Україні видан-
ня, в якому системно розкривається зміст великої гру-

пи понять, які відображають об’єктно-предметне по-
ле сфери соціальних комунікацій.
На завершення секретар Асоціації бібліотек України

Г. І. Солоіденко висловила вдячність усім доповідачам
за участь у науковій конференції, висловила надію, що
на наступних «Днях науки» ми познайомимося з науко-
вою діяльністю бібліотек інших систем і відомств Ук-
раїни, наукова робота яких є не менш плідною та ваго-
мою, а наукові видання заслуговують високої оцінки.

Галина Солоіденко,
ст. наук. співробітник НБУВ

5–13 червня 2010 р. у м. Судак відбулася XVІI Між-
народна конференція «Бібліотеки та інформаційні ре-
сурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізне-
су», яка щороку проводиться під егідою Міжнародної
федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА).
Тема цьогорічного зібрання – «Роль бібліотек у під-

вищенні рівня інформаційної культури та збереженні
культурного надбання в сучасних умовах розвитку
суспільства».
Головний організатор конференції «Крим-2010» –

Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії.
Співорганізаторами форуму виступили Міністерство
культури Російської Федерації, Міністерство освіти і
науки Російської Федерації, Міністерство культури і
туризму України, Міністерство культури і мистецтв
Автономної Республіки Крим, Російська бібліотечна
асоціація, Українська бібліотечна асоціація, Міжна-
родна асоціація ЕБНІТ, Всеросійська державна біблі-
отека іноземної літератури ім. М. Рудоміно, Націо-
нальна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
науково-технічна бібліотека ім. Г. Денисенка Націо-
нального технічного університету України «Київсь-
кий політехнічний інститут», наукова бібліотека Наці-
онального університету України «Києво-Могилянська
академія», Міжнародний бібліотечний, інформацій-
ний і аналітичний центр (Вашингтон, США), Кримсь-
ка республіканська універсальна наукова бібліотека
ім. І. Франка (Сімферополь), Республіканська кримсь-
котатарська бібліотека ім. І. Гаспринського (Сімферо-
поль), Коктебельський еколого-історико-культурний

заповідник «Кіммерія М. А. Волошина. Дім-музей
М. А. Волошина» (Коктебель), фірма «БІОНТ» (Євпа-
торія), фірма «ЛАСПІ» (Євпаторія), асоціація корис-
тувачів системи ІРБІС в Україні (Київ), Судакський
міський виконавчий комітет (Судак), туристсько-оздо-
ровчий комплекс «Судак» (ТОК «Судак»).
У форумі взяли участь 1100 осіб з 35 країн світу

(Росії, України, Білорусі, Австралії, Великобританії,
Казахстану, Польщі, Словаччини, США, Грузії, Абха-
зії, Азербайджану, Вірменії, Узбекистану, Молдови,
Фінляндії, Франції, Ізраїлю, Нідерландів, Швейцарії,
Швеції та ін.).
Традиційно пленарне засідання відкрив голова орг-

комітету міжнародних конференцій «Крим», гене-
ральний директор ДПНТБ Росії, д-р техн. наук, про-
фесор Я. Л. Шрайберг доповіддю на тему «Перше
десятиліття інформаційного століття: вплив інформа-
ційно-електронного середовища на роль і позицію
бібліотек у суспільстві, що розвивається». Увагу
учасників зібрання доповідач зосередив на таких мо-
ментах:

1. Головним предметом виробництва в інформацій-
ному суспільстві є інформація та знання. Розвиток
держави сьогодні визначають наука, освіта, виробни-
цтво та бізнес, а інструментом їх розвитку є інформа-
ційно-комунікаційні технології (ІКТ).

2. Головними тенденціями розвитку ІКТ є збільшен-
ня потоків електронної інформації, розповсюдження
різноманітних гаджетів: кишенькових комп’ютерів,
смартфонів, рідерів для читання електронних книг; ін-
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тенсифікація використання цифрових фото- і відеока-
мер для внутрішньобібліотечних технологій. У нас-
тупному десятилітті розвиток галузі ІКТ стимулюва-
тиме подальше удосконалення бібліотечно-інформа-
ційної інфраструктури як одного з вузлових сегментів,
що забезпечують еволюційний розвиток суспільства.

3. Інтернет – одна з найбільш перспективних техно-
логій розвитку мережевих комунікацій, у т. ч. й у біб-
ліотеках. Бібліотеки використовують Інтернет не тіль-
ки для інформаційного обслуговування своїх користу-
вачів, але й самі стають частиною Інтернету, забезпе-
чуючи його інформаційну та інтелектуальну потугу.

4. У минулому десятилітті з’явилась нова платфор-
ма WEB-2.0, яка є новим поколінням інтерактивного
Інтернету. Особливо популярними серед користува-
чів стали такі служби та сервіси WEB-2.0, як блоги,
соціальні мережі, фото- і відеосервіси, вільні енцик-
лопедії тощо. Соціальні мережі дуже популярні серед
користувачів бібліотек, але вони поки що повільно
розробляються безпосередньо бібліотеками. Бібліо-
течні соціальні мережі – один з перспективних напря-
мів розвитку бібліотечних сервісів.

5. Електронні бібліотеки стали однією з найбільш
поширених бібліотечно-інформаційних технологій,
які забезпечують користувачів інформацією зручним
сервісом. Електронні журнали та книги поступово
збільшують свою присутність у сфері обслуговуван-
ня користувачів. Електронні книги в офлайновій тех-
нології мають велику перспективу розвитку у най-
ближчому майбутньому.

6. За останнє десятиліття сформувалася нова пара-
дигма та нова концепція автоматичної бібліотечно-ін-
формаційної системи як ядра сучасної бібліотеки. Ве-
ликою популярністю користуються системи відкрито-
го доступу та відкриті архіви наукової інформації, на-
самперед, у наукових та освітніх цілях, а також в ево-
люції системи обслуговування користувачів в Інтерне-
ті. Чинне законодавство про авторське право дає змогу
сьогодні впевнено говорити про реально існуючу пра-
вову основу бібліотечно-інформаційної діяльності. От-
же, в нове десятиліття бібліотеки входять повноправ-

ними учасниками процесів реформування суспільства.
В рамках конференції було проведено 60 заходів,

серед яких варто виокремити засідання 15 секцій:
• Інформаційне суспільство і світова інформаційна
інфраструктура. Національні інформаційні ресур-
си і національні бібліотеки, проекти міжнародної
співпраці;

• Автоматизовані корпоративні бібліотечні системи
і технології;

• Електронні бібліотеки;
• Бібліотеки, музеї в загальному просторі інформа-
ції і культури;

• Бібліотекознавство, бібліографознавство і книгоз-
навство;

• Бібліотечні кадри, професія і освіта;
• Інформаційно-лінгвістичне забезпечення бібліо-
течно-інформаційних систем;

• Екологічна інформація і екологічна культура;
• Інформаційний ринок і формування фондів біблі-
отек;

• Публічний доступ до правової і ділової інформа-
ції. Проблеми авторського права, захисту інтелек-
туальної і майнової власності бібліотек;

• Проблеми розвитку регіональних, муніципальних
і сільських бібліотек. Краєзнавча інформація;

• Проблеми читання та інформаційної освіченості
дітей і юнацтва;

• Медична інформація: роль бібліотек у забезпечен-
ні наукових досліджень та інформаційному обслу-
говуванні лікарів;

• Інформаційне та інноваційне забезпечення проце-
сів освіти, наукових досліджень і управління;

• Використання інтернет-технологій у бібліотечно-
інформаційній практиці.
Надзвичайно актуальними були теми доповідей,

оприлюднені на секції «Використання інтернет-техно-
логій у бібліотечно-інформаційній практиці». Інфор-
маційно-комунікаційні технології в Національній біб-
ліотеці України імені В. І. Вернадського представив
заступник генерального директора з наукової роботи
НБУВ, віце-президент Міжнародної асоціації елект-
ронних бібліотек, член редколегій журналу «Бібліо-
течний вісник», українського реферативного журна-
лу «Джерело», вчений секретар Спеціалізованої
вченої ради із захисту дисертацій канд. екон. наук
А. О. Чекмарьов. Він розповів про мережеві інфор-
маційні ресурси: загальнодоступні повнотекстові ре-
сурси, інтранет-ресурси, підписні ресурси, а також
про матеріально-технічну базу створення страхових
копій. Матеріально-технічна база інформатизації
НБУВ налічує нині 700 комп’ютерів. Телекомуніка-
ційна інфраструктура – локальні мережі з виходом в
Інтернет по двох оптоволоконних каналах й одному
радіоканалу (резервному).
Інтранет – це 700 тис. публікацій, сформованих
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шляхом архівування науково-інформаційних і сус-
пільно значущих ресурсів Інтернет.
Моніторинг використання мережевих ресурсів Біб-

ліотеки:
2004 р. – 2,3 тис. щодня;
2006 р. – 4,8 тис. щодня;
2008 р. – 12 тис. щодня;
2010 р. – 40 тис. щодня.
Реалізацію унікального порталу «Наукова періоди-

ка України» (http://www.nbuv.gov.ua/portal/), що фор-
мує загальнодержавний депозитарій електронних ко-
пій серіальних видань наукової періодики України
продемонстрував керівник Центру комп’ютерних
технологій НБУВ ст. наук. співробітник, канд. техн.
наук Л. Й. Костенко. Портал «Наукова періодика Ук-
раїни», наголосив доповідач, – це якісно новий крок
у формуванні національних інформаційних ресурсів
відкритого доступу. Він забезпечує збереження для
наступних поколінь документованих у цифровій фор-
мі знань і онлайновий доступ до результатів наукових
досліджень, сприяє формуванню позитивного іміджу
української науки. Когнітивний напрям розвитку пор-
талу – створення гіпертекстових зв’язків між суб’єк-
тами (індивідуальними та колективними авторами) і
об’єктами (журналами і публікаціями) системи нау-
кових комунікацій для сприяння когнітивним проце-
сам – процесам сприйняття інформації.
Перспективи розвитку шкільної бібліотеки у веб-2.0

розкрила зав. бібліотеки Ненецької школи-інтернату
ім. А. Пирерки (Нар’ян-Мар) І. В. Коткіна. Вона по-
ділилась досвідом запровадження принципово ново-
го підходу до вирішення традиційних завдань бібліо-
теки: залучення до читання, розвиток інформаційної
культури, співробітництво з педагогами.
Представник ЗАТ «Компанія ЛІБЕР» (Москва) 

І. В. Сорокін і директор наукової бібліотеки Біло-
руського національного технічного університету
(Мінськ) О. В. Скалабан продемонстрували реаліза-
цію концепції «Бібліотеки 2.0» за допомогою новіт-
ніх веб-технологій електронного каталогу та сервісів
веб-2.0, а також сформулювали низку вимог до елек-
тронних каталогів нового покоління, навели прикла-
ди застосування сервісів веб-2.0 у бібліотеках.
Про надання віртуальної консультативної допомоги у

використанні фондів та інформаційних ресурсів бібліо-
теки йшлося у доповіді зав. відділу наукової бібліотеки
Національного педагогічного університету ім. М. Дра-
гоманова (Київ) О. В. Пекур. Вона розкрила досвід ро-
боти зі створення та застосування мультимедійних інс-
трукцій використання веб-каталогу АБІС ІРБІС.
Уже багато років в рамках конференції організову-

ються заняття постійної школи-семінару ІРБІС. Вони
включають презентацію продуктів сімейства ІРБІС,
призначену для спеціалістів у галузі автоматизації біб-
ліотечних технологій, а також заняття для реальних ко-

ристувачів, покликані підвищити їх кваліфікацію. Цьо-
го року особливою подією стала skype-конференція, в
якій взяли участь Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара,
Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова та Ніжинський
державний університет ім. М. Гоголя. На питання учас-
ників зібрання відповідала технолог системи ІРБІС, зав.
сектору ДПНТБ Росії Л. В. Сорокіна. Тема skype-кон-
ференції була присвячена АРМу «Комплектатор». Це
нововведення є дуже корисним та актуальним, оскіль-
ки допомагає вирішувати нагальні проблеми у реаль-
ному режимі, отримати відповіді на питання безпосе-
редньо у розробників програми ІРБІС. Учасники
skype-конференції висловили сподівання, що подібний
захід стане щорічним. Президент асоціації ІРБІС в Ук-
раїні Л. З. Рудзський планує у подальшому записува-
ти skype-конференції на диски та видавати їх як відео-
уроки. В рамках цього заходу проходила виставка, де
можна було зустрітися з розробниками ІРБІС, поспіл-
куватися з ними та отримати від них кваліфіковану до-
помогу.
Пізнавальними були доповіді, представлені на сек-

ції «Інформаційний ринок і формування фондів біблі-
отек». На першій її сесії обговорювалися питання
комплектування фондів бібліотек на традиційних та
електронних носіях інформації. На прикладі ДПНТБ
Росії Г. О. Євстигнєєва розкрила вплив сучасних ін-
формаційних технологій на формування традиційних
бібліотечних фондів, проаналізувала розвиток систе-
ми комплектування та обслуговування читачів.
На другій сесії «Книжковий ринок для бібліотек:

особливості співробітництва та нові можливості»
йшлося про цілі та завдання проекту «Книжки для
освіти» і його інтернет-ресурсу як інструменту рин-
ку навчальних видань. Керівник відділу програм-
них розробок компанії «Март» (Великі Луки, Росія)
В. А. Смородін запропонував організацію прямого
доступу до навчальної літератури для кінцевих ко-
ристувачів та самостійне формування портфеля за-
мовлень видавництвами за заявками цільової аудито-
рії відповідно до уподобань.
На третій сесії особливий інтерес в учасників сек-

ційного засідання викликала доповідь генерального
директора ЗАТ «Синергетичні Системи» (Москва),
канд. екон. наук Д. О. Єфімова «Зберігання і захист
бібліотечних фондів та інформації». Він розповів про
основні напрями використання металевих носіїв на
базі нікель-ванадієвих матриць реплікації для надтри-
валого зберігання оцифрованих бібліотечних фондів,
порівнявши запропонований метод з традиційними
методами архівного зберігання. Йому вдалося переко-
нати аудиторію, що сьогодні застосування мікрофіль-
мування – економічно неефективний спосіб довготри-
валого зберігання інформації. Доповідач запропону-
вав використовувати, як сучасну альтернативу, носій
для надтривалого зберігання оцифрованих бібліотеч-
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них фондів – металеві матриці реплікації. На прохан-
ня присутніх було продемонстровано цей диск.
Існуючі матриці стандарту BD (Blu-ray Disc) мають

ємність 50 Гігабайт, перспективні – до 125 Гігабайт,
що дає змогу вже зараз зберігати на одній матриці по-
над 30 мільйонів оцифрованих умовних сторінок А4.
Д. О. Єфімов навів приклад: страховий фонд Російсь-
кої державної бібліотеки (близько 17 мільйонів оди-
ниць зберігання, оціночно близько 17 мільярдів умов-
них сторінок А4) може бути розміщений всього лише
на 600 таких матрицях, які займають об’єм менше 
1 кубічного метра. Була також проведена оцінка до-
сягнутого часу зберігання – більше 1000 років!
Про основні напрями роботи із формування, орга-

нізації та забезпечення зберігання основного бібліо-
течного фонду ДПНТБ Росії розповіла зав. сектору
ДПНТБ Росії (Москва) Л. Л. Куделіна.
Основні напрями роботи з формування, вивчення

та забезпечення збереження історично-книжкової ко-
лекції із природничих наук і техніки періоду Великої
Вітчизняної Війни (1941–1945 рр.) у фонді ДПНТБ
Росії охарактеризувала зав. відділу ДПНТБ Росії
(Москва) Т. Є. Пантелєєва.

2010 р. вирізняється великою кількістю ювілеїв. Це
позначилося і на роботі конференції, в рамках якої
було проведено кілька спеціальних заходів. Насампе-
ред, це урочистості з нагоди знамених дат «Від 
25-річчя музею – до 100-річчя Дому Максиміліана
Волошина», які відбулися у приміщенні Дому-музею 
М. А. Волошина в Коктебелі. Захід викликав великий
інтерес в учасників конференції.
З нагоди 15-річчя Міжнародної асоціації користува-

чів та розробників електронних бібліотек і нових ін-
формаційних технологій (ЕБНІТ) було організовано
спеціальну програму Української бібліотечної асоціа-
ції (УБА) «Українська бібліотечна асоціація: 15 років
лідерства в бібліотечно-інформаційній сфері».
Українська бібліотечна асоціація – незалежна все-

українська громадська організація, яка сприяє роз-
витку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації
права користувачів бібліотечних послуг на якісне і
своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографіч-
не обслуговування, а також захист соціальних та ін-
ших спільних інтересів членів УБА.
На першому засіданні в рамках цієї програми вис-

тупила президент Української бібліотечної асоціації,
заслужений працівник культури України, канд. пед.
наук. І. О. Шевченко. Вона розповіла про роль УБА
у житті бібліотечного співтовариства, її плідну 15-річ-
ну діяльність, участь у численних українських та
міжнародних проектах.
Керівник відділу організаційного розвитку Я. Г. Ти-

таренко, спеціаліст зі зв’язків із закладами культури та
освіти (IREX, Київ) Ю. О. Ткачук розповіли про прог-
раму «Бібліоміст» – наймасштабніший міжнародний

бібліотечний проект в Україні, що адмініструється Ра-
дою міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX) і є частиною ініціативи «Глобальні бібліоте-
ки» за фінансування Фундації Білла і Мелінди Гейтс.
Мета програми – підтримка мережі публічних бібліо-
тек в Україні шляхом упровадження системи публічно-
го доступу до Інтернету. До 2013 р. понад 1000 публіч-
них бібліотек буде обладнано для надання безкоштов-
ного доступу до мережі Інтернет.
З доповіддю про інновації у бібліотечному обслуго-

вуванні жителів сільської місцевості та роль регіо-
нальної бібліотечної асоціації у цьому процесі висту-
пила Н. Ф. Богза, директор Миколаївської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова.
Керівник Херсонської обласної універсальної науко-

вої бібліотеки ім. О. Гончара Н. І. Коротун розповіла
про минулі та майбутні проекти УБА, про Програми
сприяння Парламенту України. Реалізація проекту
«Мережа пунктів доступу громадян до офіційної ін-
формації», наголосила доповідачка, сприяє розширен-
ню участі громадян у законодавчому процесі. Наступ-
ний етап проекту передбачає створення пунктів досту-
пу громадян до офіційної інформації із залученням
шкільних, вузівських та спеціальних книгозбірень (ок-
ремими категоріями користувачів таких пунктів ста-
нуть люди похилого віку та особи з обмеженими мож-
ливостями) і проведення фокус-семінару для виклада-
чів вищих навчальних закладів з метою запровадження
спецкурсів для студентів бібліотечної спеціальності.
Під час другого засідання відбувся семінар «Адвока-

ційна діяльність (ADVOCACY) бібліотек як пріоритет-
ний напрям діяльності УБА». Програма УБА з адвока-
сі включає: лобіювання інтересів бібліотек перед орга-
нами державної влади і управління; надання інформа-
ційної та консультаційної підтримки з актуальних пи-
тань бібліотечно-інформаційної діяльності; розроблен-
ня спеціальних наукових, навчальних та методичних
матеріалів з питань адвокасі, які представляються на
тренінгах, семінарах і конференціях. Крім того, прово-
дяться всеукраїнські конкурси девізів, літературних
творів, «Бібліотека року» і здійснюється активна пре-
зентаційна робота через ЗМІ та партнерські організації.
Програму УБА з адвокасі бібліотек на 2010–2014 рр.

презентувала член президії Української бібліотечної
асоціації, професор Національної академії керівних
кадрів культури та мистецтв, заслужений працівник
культури України, канд. пед. наук В. В. Загуменна.
Стратегія УБА на 2010–2014 рр. передбачає: спряму-
вання її зусиль на розвиток в Україні відкритого інфор-
маційного суспільства та удосконалення бібліотечно-
інформаційного обслуговування; сприяння розвитку
системи професійної підготовки і післядипломної осві-
ти бібліотечних та інформаційних працівників; сприян-
ня формуванню позитивного іміджу книгозбірень, під-
вищенню престижу професії; захист інтересів читачів
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та працівників бібліотек; зміцнення інституційного по-
тенціалу УБА, розширення членства і партнерських
зв’язків.
Голова секції УБА з адвокасі, учений секретар Нау-

ково-технічної бібліотеки ім. Г. Денисенка Націо-
нального технічного університету України «Київсь-
кий політехнічний інститут» С. І. Барабаш навела
приклади адвокасі у бібліотеках Європи.
Віце-президент УБА, директор Публічної бібліоте-

ки ім. Лесі Українки (Київ) Л. І. Ковальчук, дирек-
тор Вінницької обласної універсальної наукової біб-
ліотеки ім. К. Тімірязєва Н. І. Морозова виступили з
доповіддю «Калейдоскоп адвокації: історія успіху
по-українськи».
Значення менеджменту бібліотеки на сучасному

етапі та адвокасі як його важливої складової розкрив
у своєму виступі член президії УБА, директор Дер-
жавної бібліотеки України для юнацтва (Київ) до-
цент, канд. пед. наук Г. А. Саприкін.
У 2010 р. виповнилося 10 років кафедрі електронних

бібліотек, інформаційних технологій і систем Москов-
ського державного університету культури і мистецтв,
яку очолює Я. Л. Шрайберг. Цій події була присвячена
спеціальна програма у рамках секції «Бібліотечні кад-
ри, професія і освіта». Про роботу кафедри, склад вик-
ладачів та їх видання як наукові, так і навчально-мето-
дичні, розповів у своєму виступі Я. Л. Шрайберг.
Ним були представлені такі видання: Земсков А. И.,
Шрайберг Я. Л. «Электронная информация и элект-

ронные ресурсы»; Воройский Ф. С. «Основы проекти-
рования автоматизированных библиотечно-информа-
ционных систем»; «Информатика. Энциклопедичес-
кий словарь-справочник»; Шрайберг Я. Л., Земсков А. И.,
Терлецкий В. В., Фирсов В. Р. «Авторское право и биб-
лиотеки»; Воройский Ф. С., Шрайберг Я. Л. «Корпора-
тивные автоматизированные библиотечно-информа-
ционные системы. Состояние, принципы построения
и перспективы развития»; «Российское библиографо-
ведение. Итоги и перспективы»; Степанов В. К. «При-
менение интернета в профессиональной информаци-
онной деятельности»; Арутюнов В. В. «Основы совре-
менных коммуникаций: человек – группа – общество»;
Арутюнов В. В. «Методы оценки результатов научных
исследований» та ін.
З доповідями XVІI Міжнародної конференції «Біб-

ліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі на-
уки, культури, освіти і бізнесу» – «Крим-2010» більш
детально можна ознайомитися на сайті
h t t p : / / w w w. g p n t b . r u / w i n / i n t e r - e v e n t s / c r i -
mea2010/disk/proceeding.html. На сервері ДПНТБ Ро-
сії http://www.gpntb.ru, у розділі «Міжнародна діяль-
ність» розміщено інформацію про усі конференції:
«Крим-1994» – «Крим-2010».

Марина Ігнатюк,
головний бібліотекар

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. О. Ольжича

Під такою назвою 21 травня 2010 р. відбувся семі-
нар для керівників бібліотек науково-дослідних ус-
танов (НДУ) НАН України. 
Основні завдання подальшого розвитку бібліотек

системи НАН України окреслила у своїй доповіді
учений секретар Інформаційно-бібліотечної ради 
Г. І. Солоіденко. Присутніх було поінформовано
про здобутки вчених Відділення історії, філософії та
права НАН України у 2009 р. Зазначалося, що нау-
ковці Відділення спрямовували свої зусилля на роз-
роблення стратегічних прогнозів і оптимальних мо-
делей соціально-економічного та суспільно-політич-
ного розвитку, на наукове забезпечення реалізації
державної соціальної, економічної, освітньої, науко-

во-технічної політики, на дослідження актуальних
проблем політичного, культурного та етнонаціо-
нального розвитку сучасного українського суспільс-
тва, ролі та значення історичних традицій, осмис-
лення трансформаційних процесів, що відбуваються
у вітчизняному соціумі.
Наголошувалося на діяльності НБУВ, що спрямо-

вувалася на реалізацію проекту з формування націо-
нального депозитарію електронних версій наукової
періодики України як складової Національної елект-
ронної бібліотеки «Бібліотека XXI століття», прове-
дення комплексу науко-метричних досліджень з
представлення української науки у БД Scopus, публі-
каційної активності та показників цитованості віт-
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