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а час свого існування науковий напрям, що
отримав сьогодні назву «цифрова гуманіта-
ристика», іменувався гуманітарною інфор-

матикою, комп’ютерною лінгвістикою, цифрови-
ми ресурсами в гуманітарних науках тощо [19].
Термін «цифрова гуманітаристика» набув загаль-
ного визнання після ухвалення 2010 р. у Парижі
Маніфесту «Digital Humanities» [27]. У ньому за-
значається, що сьогодні неможливо розвивати гу-
манітарні науки, ігноруючи домінування інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Опанування
цифровими методами та інструментами дає змогу
розширити дослідницьке поле у галузі гуманітар-
них наук і надати гуманітаріям можливість зроби-
ти свій внесок у розвиток інформатики. 

Напрям досліджень «Цифрова гуманітаристика»
став можливим з появою засобів обчислювальної
техніки. Його витоки – робота зі створення й
лінгвістичного аналізу повного зібрання текстів
італійського теолога XIII ст. Фоми Аквінського.
Вона була започаткована наприкінці 40-х років XX
ст., коли стало можливим використання перфокарт
та сортувальних машин, а завершилась вже на
комп’ютерах серії IBM (International Business
Machines). Кінцевий результат роботи – покажчик
«Index Thomisticus» обсягом приблизно 70 тис.
сторінок (56 томів). Він містив понад 10 млн упо-
рядкованих словоформ. Це, по суті, впорядкована
лексична картотека, в якій зареєстровані списки
слів, вибудовані за частотою їх вживання в прямо-
му та зворотному алфавітному порядку, або ж кон-

корданс – особливий тип словника, в якому кожне
слово або поняття розташоване в алфавітному по-
рядку з мінімальним контекстом і всіма випадками
вживання у цьому тексті [19].

У рамках цифрової гуманітаристики значного по-
ширення набули проекти з оцифрування та
лінгвістичного аналізу історико-культурної спадщи-
ни. Першим з них став «Project Gutenberg», започат-
кований 1971 р. в Іллінойському університеті [28]. За
45 років існування проекту сформовано та надано у
вільний доступ понад 50 тис. книжкових видань.
Більша частина колекції – англомовна. З інших мов
найчастіше можна зустріти французьку і німецьку. 

Найбільше цифрове зібрання книг (25 млн) ство-
рено в рамках бібліотечного проекту корпорації
Google [1]. Всі вони доступні в одному з чотирьох
режимів перегляду: повний, обмежений, фрагмен-
тарний, ознайомлення з бібліографічними даними.
Сьогодні проект розвивається у двох напрямах:
Google ebookstore (Інтернет-магазин електронних
книг) і Books Ngram Viewer (інструмент аналізу
частоти вживання слів протягом певного часу у
відсканованих книгах).

Проблематикою цифрової гуманітаристики нині
опікується понад 430 структур (інститути, центри,
кафедри, відділи, лабораторії) з 42 країн [25]. Серед
них 174 структури в Європі з домінантою у Великій
Британії (27), 160 – у Північній Америці (137 у
США), 65 – в Азії з домінантою в Японії (33). Ос-
новними осередками досліджень цифрової гу-
манітаристики є університети. Наприклад, у
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Каліфорнійському університеті (University of
California, Los Angeles) функціонує п’ять таких
підрозділів: Центр цифрових гуманітарних наук
(Center for Digital Humanities), (Academic
Technology Services), Емпіричний технологічний
центр (the Experiential Technologies Center), Інсти-
тут цифрової науки та освіти (the Institute for Digital
Research and Education), Лабораторія цифрової
культурної спадщини (the Ahamanson Laboratory for
Digital Cultural Heritage). Їх інтеграцію забезпечує
Бібліотека університету (the UCLA Library). 

У Великій Британії лідерами застосування циф-
рових технологій у мистецтві, гуманітарних і
соціальних науках вважаються факультет цифро-
вих гуманітарних наук Школи мистецтв та факуль-
тет гуманітарних наук Королівського коледжу в
Лондоні. 2011 р. у Кембриджі створено Цифрову
мережу гуманітарних наук (The Cambridge Digital
Humanities Network), яка об’єднує дослідників,
заінтересованих не тільки у використанні цифро-
вих інструментів, але й у вивченні результатів їх
застосування та впливів на трансформацію
знаннєвих процесів у галузі гуманітарних і
суспільних наук [25].

В останні роки дедалі помітнішими стають про-
цеси консолідації та самоорганізації вчених для
розроблення загальних принципів, методів науко-
вих досліджень, створення інноваційного цифро-
вого інструментарію. Найбільш відомий проект у
цьому напрямі реалізувала Австралійська
асоціація цифрової гуманітаристики, яка здійсни-
ла об’єднання профільних структур Великої Бри-
танії, Японії, США, Канади. У великому розмаїтті
організаційних структур цифрової гуманітаристи-
ки можна виокремити понад 20 подібних мереже-
вих об’єднань [25].

Координації діяльності дослідників сприяє ор-
ганізація низки профільних періодичних видань
(наприклад, журналів «Digital Humanities
Quarterly», «Journal of Digital Humanities») і конфе-
ренцій. Серед останніх слід назвати щорічний
конгрес «Digital Humanities», який проводиться
під егідою Альянсу цифрових гуманітарних ор-
ганізацій. Вперше цей захід відбувся 1989 р. у Ка-
наді. Про представницький рівень цього форуму
свідчить участь у ньому в 2016 р. понад 900
дослідників з 45 країн [25]. 

Україна також має досягнення у сфері цифрової
гуманітаристики. Наприклад, здійснене академіком
НАН України В. А. Широковим поглиблення уяв-
лень про трансдисциплінарність мови й інформації,
що стимулює розвиток ідей квантової лінгвістики,

які сьогодні перебувають на стадії наукових прог-
нозів [21]. Під його керівництвом в Українському
мовно-інформаційному фонді розроблено теорію
семантичних станів, яка є надійним підґрунтям для
формалізованого опису широкого кола мовних
явищ. З урахуванням положень цієї теорії створено
Український лінгвістичний портал, де представле-
но лінгвістичний корпус, який має обсяг понад 
43 млн слововживань і становить сучасну експери-
ментальну основу для проведення фундаменталь-
них мовознавчих досліджень, укладання лексико-
графічних праць нового покоління [18]. 

Ключовим елементом гуманітарної сфери є нау-
кова бібліотека, яка в останні роки стрімко транс-
формувалася з ортодоксально-консервативної ус-
танови в одного з лідерів інформатизації
суспільства. Проблематика цифрової гуманітарис-
тики стала для бібліотеки новим викликом. Пошук
адекватної відповіді на нього потребує посиленої
уваги до розроблення теоретичних і прикладних
питань, які перебувають на межі бібліотекознав-
ства й інформатики. 

Мета статті – проаналізувати етапи становлення
і перспективи розвитку цифрової гуманітаристики
в бібліотеці.

Бібліографування та реферування. Тра-
диційно перший етап упровадження цифрових
технологій у бібліотеці – створення е-каталогу.
Бібліографічна діяльність часто вважається рутин-
ною, хоча це досить важливий складник наукової
обробки документів, який полягає в аналітико-
синтетичній переробці первинної документної
інформації у вторинну бібліографічну. 

Цифрові технології створення та надання корис-
тувачам бібліографічної інформації вже освоєні
вітчизняними бібліотеками. Зокрема, НБУВ однією
з перших у 1994 р. розпочала формувати електрон-
ний каталог поточних надходжень [10], ресурси
якого з 1997-го надаються користувачам мережі
Інтернет [5]. Згодом (у 2008 р.) було проведено
оцифрування та представлення на сайті бібліотеки
генерального алфавітного каталогу (5 млн зобра-
жень карток) і каталогу дисертацій (100 тис. карток)
з двоступеневим пошуково-навігаційним апаратом.
Спочатку пошук проводиться за роздільниками,
тобто спеціальними каталожними картками, що
відокремлюють масиви зображень карток один від
одного. Після знаходження потрібного роздільника
здійснюється послідовний перегляд зображень кар-
ток, розміщених у алфавітному порядку [23]. Сьо-
годні е-каталогами послуговується більшість
бібліотек України. 
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Нині бібліотеки активно освоюють також процес
створення реферативної інформації. В Україні
створення національної системи реферування нау-
кової літератури розпочалося ще у 1998 р. За цю
нетрадиційну для бібліотек роботу взялися два
провідні науково-інформаційні центри держави –
НБУВ та Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України [17]. Цифрові технології дали змогу
реалізувати реферування української наукової літе-
ратури спільними зусиллями суб’єктів системи до-
кументальних комунікацій з подальшою цент-
ралізованою кумуляцією кооперативно створених
масивів реферативної інформації в загальнодер-
жавній реферативній базі даних «Україніка науко-
ва». У цій базі представлено праці, опубліковані
вітчизняними видавництвами. Останнім часом
особливої актуальності набуває отримання інфор-
мації про зростаючий потік зарубіжних публікацій
українських науковців. Тому вкрай важливо про-
вести всі необхідні дослідження для започаткуван-
ня реферування української наукової екстеріорики. 

Формування репозиторіїв. Наступним етапом
розвитку цифрової гуманітаристики в бібліотеці
фахівці вважають формування повнотекстових ре-
сурсів. Спочатку зібрання таких ресурсів іменували-
ся електронними (віртуальними, мережевими, он-
лайновими, цифровими) бібліотеками [13]. З часом
замість згаданих словосполучень почали вживати
термін «репозиторій». Це не уточнення назви, а кар-
динальна зміна парадигми соціальних комунікацій
та нормативно-правових засад бібліотечно-інфор-
маційної діяльності. Оскільки дослідження прово-
дяться, як правило, за кошти платників податків, то
обов’язок ученого – відзвітувати перед суспільством
публікацією отриманих результатів. Автор, переда-
ючи матеріали про свої інтелектуальні напрацюван-
ня до видавництва, надає йому й право розпоряджа-
тися ними у подальшому. Нині саме видавництва за-
ради прибутку створюють бар’єри для доступу до
інформації, посилаючись на Закон України «Про ав-
торське право та суміжні права». 

Інтенсифікація глобалізаційних процесів,
суттєве зростання ролі інформаційно-ко-
мунікаційних технологій зумовило необхідність
пошуку нових підходів, які б вирішували пробле-
ми одержання та поширення інформації, не пору-
шуючи прав виробників, посередників і користу-
вачів інформації. Таким компромісним підходом
стала концепція «Budapest Open Access Initiative»
[24]. Зібрання повнотекстових ресурсів, створені у
рамках цієї концепції, одержали назву інсти-
туційних, або тематичних репозиторіїв. Їх принци-

пова відмінність від електронних бібліотек поля-
гає в тому, що такі репозиторії представляють со-
бою інтегроване науково-видавниче та бібліотеч-
но-інформаційне середовище, в якому питань,
пов’язаних з авторським правом, не виникає. 

Станом на середину 2018 р. у світі вже
функціонує понад 4,6 тис. таких репозиторіїв, в Ук-
раїні – 99 [29]. Серед вітчизняних найбільшими
зібраннями з вільним доступом до повнотекстових
ресурсів є «Автореферати дисертацій, захищених в
Україні» та «Наукова періодика України», форму-
вання яких започатковано НБУВ. Наповнення репо-
зиторію авторефератів дисертацій здійснювалось
упродовж 1998–2011 рр. на основі електронних
версій, що надходили до бібліотеки з ВАК України
[20]. Обсяг зібрання досяг 64 тис. повнотекстових
документів. Формування репозиторію «Наукова
періодика України» розпочалось у 2005 р. Концеп-
туальні засади його створення викладено в статті 
Т. Симоненко «Проект відкритого доступу – портал
«Наукова періодика України» [15]. У 2012 р. роз-
робниками репозиторію запропоновано рішення
про модернізацію його програмного інструмен-
тарію шляхом упровадження адаптованого під по-
треби вітчизняних видавців програмного пакету
Open Journal Systems, дистрибутив якого є безкош-
товним [16]. Нова платформа наукової періодики
України запущена у 2013 р. видавничою службою
Асоціації користувачів Української науково-
освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» [12]. 

Становить інтерес такий напрям розвитку циф-
рової гуманітаристики в бібліотеці, як архівування
суспільно значущих інформаційних ресурсів ме-
режі Інтернет. Йдеться про поширення меморіаль-
ної і комунікаційної функцій бібліотеки на плинні
онлайнові джерела інформації й забезпечення на
цій основі єдності традиційного та мережевого
сегментів документного простору [7].

Якщо в світі проекти оцифрування текстових ма-
теріалів вже стали масовим явищем, то в Україні
спостерігається відставання бібліотек у цьому сег-
менті цифрової гуманітаристики, що пояснюється
недостатнім фінансуванням робіт зі створення су-
часної матеріально-технічної бази сканування.
Певним винятком є діяльність НБУВ і Національ-
ної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого з
формування фонду Світової цифрової бібліотеки
(World Digital Library) – проекту, ініційованого у
2005 р. Бібліотекою Конгресу США, в якій станом
на 2018 р. на єдиній технологічній платформі
зберігається 20 тис. цифрових копій найцінніших
матеріалів з історії та культури держав і народів
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світу, починаючи з другого тисячоліття до н. е. [30].
Від України першими об’єктами фонду Світової
цифрової бібліотеки стали три історико-культурні
пам’ятки з фондів НБУВ: Київські глаголичні лист-
ки (IX–X ст.) – одна з найдавніших пам’яток ста-
рослов’янської писемності; Апостол (1574) – пер-
ша точно датована книга, надрукована на українсь-
ких землях; Кобзар (1840) – перше прижиттєве ви-
дання збірки поезій класика української літератури
Т. Г. Шевченка. Вони з’явилися на сайті World
Digital Library у листопаді 2011 р. Потрібно відзна-
чити, що станом на 2018 р. більшість надходжень
від України забезпечила Національна бібліотека
України імені Ярослава Мудрого (75 пам’яток). 

Бібліометрія та наукометрія. Наявність у
бібліотеці повнотекстових електронних ресурсів,
значних обчислювальних потужностей створює пе-
редумови для активізації запровадження в ній
бібліометричних технологій і наукометричних
досліджень. У НБУВ такі роботи розпочалися у
2009 р. На перших етапах зусилля фахівців спрямо-
вувалися на одержання показників, що характери-
зують представлення української науки у ко-
мерційній бібліометричній базі даних Scopus [8]. Із
запровадженням загальнодоступної бібліометрич-
ної платформи Google Scholar у наукової спільноти
з’явилася можливість висвітлювати результати
своїх досліджень у вигляді бібліометричних
профілів. Профіль містить вивірений безпосе-
редньо науковцем список його публікацій, індекси
та діаграму їх цитувань, фото та коло наукових інте-
ресів дослідника тощо. Для акумуляції профілів
вітчизняних науковців у НБУВ створено інфор-
маційно-аналітичну систему «Бібліометрика ук-
раїнської науки» [2]. Вона надає суспільству цілісне
уявлення про вітчизняне дослідницьке середовище,
про його галузеву, відомчу та регіональну структу-
ру. «Бібліометрика української науки» – унікальний
проект, який розвивається за безпосередньої участі
наукової спільноти. Наразі має місце активізація
створення вченими своїх бібліометричних профілів:
станом на червень 2018 р. система включає інфор-
мацію про понад 42 тис. профілів науковців.

У світі нині функціонує кілька десятків систем з
наукометричним інструментарієм, однак, жодна з
них не є вичерпним джерелом бібліометричних да-
них. Різні бібліометричні платформи укладають між
собою угоди про обмін посиланнями, проте їхні по-
тужності щодо цього залишаються обмеженими.
Найбільш авторитетні міжнародні бібліометричні
платформи Web of Science та Scopus мають недос-
татнє географічне, мовне, видове та тематичне

індексування наукової продукції. Вони охоплюють
лише незначну частину наукової періодики –
відповідно, 12 і 22 тис. журналів. За даними бази да-
них Ulrich’s Periodicals Directory, сьогодні у світі ви-
ходить майже 200 тис. наукових періодичних ви-
дань. Постає питання: чи дає вибірка з 22 тис. жур-
налів вичерпну картину наукового світу? Саме тому
в окремих країнах (Китай, Іран, Іспанія, Росія та ін.)
створюють національні бібліометричні проекти
[11]. Така кількість національних індексів була б не-
потрібна, якби існувала єдина система індексування
наукових журналів. Міжнародні корпорації Clarivate
Analytics та Elsevier не ставлять завдання опрацюва-
ти всі видання. Їхня політика – спонукати науковців
світу до опублікування результатів дослідницької
діяльності в певному колі, насамперед в англомов-
них журналах, на комерційних засадах. 

Потреба об’єктивного оцінювання результатив-
ності дослідницької діяльності вимагає створення
бібліометрики глобального виміру – інфор-
маційно-аналітичної системи, яка б забезпечувала
максимально повне покриття наявних наукових
ресурсів і уможливлювала отримання статистично
достовірної картини стосовно стану світової нау-
ки. Реалізувати глобальну бібліометрику можна на
синергетичних засадах, шляхом створення та на-
ступної інтеграції національних інтероперабель-
них бібліометричних проектів, яким є «Бібліомет-
рика української науки» [14].

Традиційно в наукометрії використовуються по-
казники, що ґрунтуються на цитуванні публікацій.
Альтернативні метрики, зокрема аналіз статисти-
ки звернень до публікацій, сьогодні ще не набули
належного поширення. До головних переваг тако-
го підходу слід віднести можливість вимірювання
соціального ефекту досліджень, а також опера-
тивність отримання даних і гнучкість показників.
Водночас альтметричні показники не позбавлені
таких недоліків, як маніпулятивність. Тому перед-
часно говорити про застосування альтметрик в уп-
равлінні наукою, однак доцільно використовувати
їх інформаційні функції. 

Головною особливістю розвідок гуманітарних
наук є те, що вони спрямовані на вирішення проб-
лем, актуальних для конкретної країни. Кожна
нація має свою, притаманну лише їй, історію, мову
тощо, і місія гуманітарної науки – досліджувати
цю проблематику. Гуманітаристика більшою
мірою, ніж технічні чи природничі науки, потерпає
від американоцентризму та лінгвістичної асиметрії
найбільших бібліометричних баз, що виливається
у дискримінацію публікацій національними мова-
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ми. Орієнтація цих баз, у першу чергу, на жур-
нальні статті і меншою мірою на інші види друко-
ваної продукції також обмежує соціогуманітарні
дисципліни. Тому при проведенні наукометричних
досліджень у цифровій гуманітаристиці слід звер-
тати увагу на альтернативні метрики [22].

У рамках бібліометричних досліджень цифрової
гуманітаристики проведено узагальнення емпірич-
них закономірностей Бредфорда, Лотки та Ципфа,
котрі описують явища і процеси самоорганізації в
різних сферах соціальних комунікацій. Відзначено
масштабну інваріантність сімейства таких зако-
номірностей і неможливість їх точного опису еле-
ментарними функціями. Обґрунтовано математич-
ну модель процесів самоорганізації як вияв стійко-
го закону розподілу ймовірностей. Визначено ха-
рактеристичний показник цього закону, що
дорівнює константі золотого перетину [9]. Су-
купність цих результатів становить вагомий внесок
цифрової гуманітаристики в інформатику.

Первинні наукові дані. Сьогодні наукова спіль-
нота приходить до розуміння того, що інфор-
маційно-комунікаційні технології є двигуном
дослідницького процесу, а первинні дані (резуль-
тати моніторингу демографічних процесів, архео-
логічних розвідок, соціологічних обстежень тощо)
– паливом для нього. Середовище первинних нау-
кових даних принципово важливе для наукових
бібліотек. Залучення їх до обґрунтування резуль-
татів досліджень вже на початкових етапах науко-
вої роботи призводить до необхідності перегляду
ролі та статусу бібліотек – з елементів інфор-
маційної інфраструктури вони трансформуються в
учасників дослідницької діяльності. Первинні на-
укові дані починають розглядатися як повноцінні
результати професійної діяльності вчених, які ма-
ють враховуватися при оцінюванні результатив-
ності їхньої роботи [6]. 

Менеджмент первинних наукових даних виявив-
ся привабливим для бібліотек дослідницьких
інституцій. Діяльність бібліотек, спрямована на
підтримку формування, зберігання та багаторазо-
вого використання наукових даних, отримала назву
Data Curation (адміністрування даних). В Україні
сервіси Data Curation поки що не набули поширен-
ня. Однак ми маємо тут певні здобутки. Прикладом
може слугувати віртуальна лексикографічна лабо-
раторія «Словник української мови», розроблена
Українським мовно-інформаційним фондом НАН
України для укладання тлумачних словників ук-
раїнської мови у віртуальному режимі групою те-
риторіально розподілених лексикографів [3]. Важ-

ливо, щоб бібліотеки прагнули апробувати техно-
логії опрацювання первинних наукових даних.
Приклад такої технології – вебометричний моніто-
ринг інформаційних потоків на бібліотечних сай-
тах для аналізу процесів у системі наукових ко-
мунікацій і формування джерельної бази експерт-
ного оцінювання напрямів розвитку науки.

Виділення нових знань. Перспективним напря-
мом розвитку цифрової гуманітаристики є вико-
ристання текстів для одержання нової інформації.
Для цього задіюються технології Data Mining і
Text Mining. Термін Data Mining введений у науко-
вий обіг у 1989 р. Г. Пятецьким-Шапіро для «позна-
чення сукупності методів виявлення в даних
раніше невідомих, нетривіальних, практично ко-
рисних і доступних для інтерпретації знань, не-
обхідних для ухвалення рішень у різних сферах
людської діяльності» [4]. Англійське словосполу-
чення «Data Mining» поки не має усталеного пе-
рекладу українською мовою. Вважається більш
точним і повним його переклад як «виявлення
знань у базах даних». Основу Data Mining станов-
лять методи класифікації, моделювання та прогно-
зування. Сюди також відносять статистичні мето-
ди (дескриптивний, кореляційний, факторний
аналіз тощо). Одне з найважливіших призначень
Data Mining – наочне подання результатів обчис-
лень (візуалізація), що дає змогу використовувати
цей інструментарій дослідниками, котрі не мають
спеціальної математичної підготовки.

Text Mining – сукупність методів і технологій,
призначених для екстракції знань з неструктурова-
ної текстової інформації. Вони уможливлюють ал-
горитмічне виявлення раніше невідомих зв’язків і
кореляцій у текстових даних. Інші важливі завдан-
ня Text Mining: віднесення документів до деяких
категорій із заданої схеми їх систематизації, забез-
печення нового рівня семантичного пошуку доку-
ментів. Сьогодні технології Text Mining застосову-
ються, наприклад, при сортуванні повідомлень
електронної пошти, вибірковому поширенні но-
вин, розміщенні документів по певних папках.
Text Mining використовує результати тематичного
індексування для пошуку документів, що
відповідають вимогам користувача, зокрема
містять зазначені ним ключові слова [26]. 

Висновки. Цифрова гуманітаристика – бачення
традиційної гуманітарної науки крізь призму
інформаційно-комунікаційних технологій. Бібліоте-
ки мають певні здобутки в цій сфері: вони вже ос-
воїли інтегрований технологічний цикл нау-
комістких процесів, що включають бібліографуван-



8

ISSN 1029-7200 Á³áë³îòå÷íèé â³ñíèê. 2018. ¹ 4(246)

ня та реферування, формування репозиторіїв, про-
ведення наукометричних досліджень. Перспектив-
ними напрямами подальших розвідок у галузі циф-
рової гуманітаристики в бібліотеках вважаються
формування в них баз первинних наукових даних і
виділення з інформаційних масивів нових знань. 

Розвиток вітчизняної цифрової гуманітаристики
потребує консолідації зусиль науковців і представ-
ників профільних структур для розроблення нових
методологічних підходів до проведення
досліджень, створення інноваційного інструмен-
тарію. Нагальним є питання підготовки фахівців
нової генерації – бібліотекарів-аналітиків, в яких
би гуманітарна освіта органічно поєднувалася з
навичками роботи з цифровими технологіями. 
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DIGITAL HUMANITIES IN THE LIBRARY: FROM E-CATALOG TO SCIENTOMETRICS

The development of digital humanities in the world was considered. The influence of informatization on the processes of bibliography and abstracting,
the formation of repositories and the conducting a scientometrics researches were highlighted. The necessity of abstracting publications of the Ukrainian
scientists outside the country was justified. The directions of the development of digital humanities in the library, which include the formation of data-
bases of primary scientific data and the allocation of new knowledge from information arrays, were determined.
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