
Роботи науковцiв ВНМУ стануть доступними усьому свiту
БiблiОтека   ВIIМУ  готувться   заг1ровадити

систему вiLlкритого доетvпу, або репозита-
рiй.  L|е  еучзсма  смствма  розгIОвсюдженмя
та  пошуху  illфоlінацiiГ,  яка  бупа  запітт-
kована  в  свiтi  у  2ОО2  роIli,  i  явліэе  со6oю
бВЗКО11IТОВНI1й, uJВНдКНй, ПООТiiiННй, ПОВМО-
текстовий доетуп чоtlез нвреху tнтермет до
иауювмх та навчальм" мато|іiаjіiв.

-   Проблема   науково.I.   комунjкац|.I.
для укра.і.нських учених е надзвичай-
но  актуаmьною.  Адже  .і.хнi  публiкацi'і.
залишаються    вiдомими    вузькому
колу.   ЖОдна   укра.і'нська   бiблiотека
не може собi дозволити передплати-
ти  всi потрiбнi  науковi журнали,  i та-
ким чином значна кiлькiсть наукових
публiкацiй  вiтчи3няних учених,  а  це,
за статистикою, вiд 17О до 200 тисяч
на  рiк.  залишаються  невiдомими  не
лише  світовіи,  а  часто  й  вh-чизнянiй
науцi,  -  розповiдае  директор  бiблiо-
теки  ВНМУ  Неля  Кравчук.  Вирiшен-
ню  цiе.і.  проблеми  .і  мае сприяти  сис-
тема  вiдкритого  доступу.  Одним  iз
способiв реалiзацii такого доступу е
репозитарiй, за3начае бiблiОтекар:-  Спiвробiтник  бiблiотеки  або  сам

науковець    архівус    за   допомогою
програмного   3абе3печення   Ыдкри-
того доступу Dspace сво'і. статтi,  мо-
нографi.і.,  виступи  на  конференцiях,
дисертацi.і., конспекти лекцiй а6о iншi
матерiали.  Це  дозволяе  iнтегрувати
електронний   репозитарiй   унiверси-
тетуумiжнароднiреестриОрепDОАR
або RОАR, що е своерiдним глобаль-
ним  електронним  архiвом.  Це дасть
нашим ученим можливiсть поширити
сво.і.  працi  та,  вiдпов.ідно,  пiдвищити
і.х  iндекс  цитування.  А  це  вже  пре-
стиж не лише кожного окремого наL-
уковця, а й усього уні'верситету.

Використовувати   викладенi   мате-
рiали зможуть yci бажаючi.  При цьо-
му зберiгаеться право автора контр-
олювати    ц"снiсть   сво.і.х   робiт   та
обов'язковiсть посилань на його iм'я.

3апрацювати   система   вiдкритого
доступу мае до кiнця поточного року.
Нара3i  тривас  вирiшення  технiчних,
органiзацiйних  питань  та  розробка
необхiдно.і.  документацi.і..  Наступним
етагIом мае стати укладення догово-
Рiв  i3  НаУковцяМИ  ВНМУ  щодо `і.ХНЬО-
го дозволу представити власнi мате-

рiали у  репо3итарi.і..-Сподiваемося на плiдну спiвпрацю
з   науковцями   нашого  унiверситету
щодо  пiдтримки  власного  репо3ита-
рiю,  який  гiдно  представить  науковi
та навчальнi надбання свiтоЫй спіль-
нотi, -каже Неля Кравчук.

На  сьогоднi  репо3итарi.і.  вже  дiють
у   деяких   медичних   унiверситетах,
3окрема у Харкiвському та  Буковин-
ському.

-Спlвробiтники бiблiотеки Буковин-
ського   вишу   навiть   3вернулися  до
нас iз проханням розмiстити Тхнiй ре-
позитарiй  на  сайтi  нашо.і. бiблiотеки.
Ми, у свою чергу, також звертатиме-
мося до них i3 аналогiчною пропози-
цiею, -розповiла Неля Микола.і.вна.

Немедичнi  вишi  також  залучилися
до  створення  власних  репозитарi.і.в.
Зокрема, iснують вони в Хмельниць-
кому     нацiональному,     Ки.і.вському,
Львiвському  полiтехнiчних  унiверси-
тетах.  11ривають  роботи  у  цьому на-
прямку i у в|нницьких полiтехнiчному
та педагогiчному ВНЗ.

Катерина БаркагIова


