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Автоматизація бібліотечних процесів /і

Моніторинг відвідування бази даних 
“Періодика” електронного каталогу 
Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. 0. Сухомлинського

У статті представлено результати моніторингу відвідування від

даленими користувачами бази даних “Періодика” електронного ката

логу Держ авної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухо-

млинського за 2013-2015 роки.

Вусі часи існування наукова 
бібліотека виконувала свої 
основні функції: забезпечен

ня інформаційних потреб користувачів, 
необмежений доступ до вітчизняних і 
світових інформаційних ресурсів, ін
формаційний супровід наукового та на
вчального процесів. В умовах тотально
го впровадження комп'ютерних техно
логій у всі сфери суспільної діяльності 
вищезазначені функції бібліотек реалі
зуються шляхом надання вільного й ба- 
гатоаспектного доступу користувачам 
до баз даних (БД) електронного катало
гу (ЕК) на веб-порталах бібліотек. ЕК 
бібліотеки є сучасним пошуковим засо
бом, який охоплює порівняно вузький 
спектр інформаційних ресурсів, однак 
він залишається головною бібліотеч
ною послугою та єдиним засобом для 
доступу та використання бібліотечних 
фондів у режимі онлайн [7, с. 4].

Упровадження інформаційних тех
нологій у процес каталогізації докумен
тів значно розширює та полегшує мож
ливості всіх видів пошуку. Адже з по
явою ЕК бібліотечні фонди перестають 
бути замкнутими системами, що обслу
говують певне коло користувачів. Сьо
годні ЕК -  це візитна картка бібліотеки. 
Сучасну бібліотеку неможливо уявити 
без нього. Впровадження даного ресур
су у довідково-бібліографічну систему 
не може розцінюватися як звичайна 
апробація нових технологій або дани
на ком-п'ютерній моді. Наявність ЕК 
свідчить про важливу якісну зміну у біб
ліотечно-інформаційному середовищі -

зміну моделі взаємодії бібліотеки та ко
ристувача [9, с. 9].

У сучасних наукових дослідженнях 
велика увага приділяється засадам 
створення, представлення та організа
ції роботи ЕК бібліотеки у віртуальному 
просторі. Окремі аспекти використан
ня електронних ресурсів наукової біб
ліотеки, зокрема ЕК. аналізували 
І. Баньковська, Т. Ярошенко, В. Юшко- 
вец, С. Чуканова, С. Тітович, Т. Гринке- 
вич, С. Кочурова, О. Підковиріна [11]. 
Тенденціям сучасної каталогізації при
свячені статті Т. Вилегжаніної, О. Оди
нець, Ф. Воройского, С. Мухіної Вивчен
ням питання традиційних та ЕК займа
ються як теоретики, так і практики біб
ліотечної справи: Е. Сукіасян, В. Скоро- 
богатов, Т. Ліфанова, Н. Оністрат та ін 
Результатам моніторингу використан
ня ЕК наукових бібліотек присвячено 
дослідження Н. Каліберди. Процес 
створення бібліографічної Зведеної ба
зи даних дисертацій з питань освіти, пе
дагогіки і психології на базі Державної 
науково-педагогічної бібліотеки (ДН П Б) 
України імені В. О. Сухомлинського ви
світлювала С. Коваленко.!. Лобановсь- 
кою розглянуто принципи лінгвістично
го забезпечення ЕК бібліотек для його 
ефективного використання.

В умовах інформатизації бібліотек, 
коли ЕК став базовим інформаційним 
продуктом та основою обслуговування 
дистантних користувачів, набуває акту
альності проблема вивчення попиту на 
інформаційні ресурси наукової бібліо
теки.
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ЕК Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинсь- 
кого почав формуватися з 2004 року в 
програмі MARK-SQL, а з 2006 року -  в 
ІРБІС32, яку в 2007 році було замінено 
на більш нову версію -  ІРБІС64. ЕК 
складається з таких БД: "Книги", “Пе
ріодика”, “Рідкісні книги", “Бібліотечна 
справа". "Галузева реферативна база", 
“Сухомлиністика", а також зведених БД: 
база дисертацій із питань освіти, педа
гогіки й психології, база збірників на
укових праць, база періодичних ви
дань, які передплачує ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського й провідні ос
вітянські бібліотеки України, а також 
база бібліографічних видань освітянсь
ких бібліотек. Об'єм ЕК на 01.06.2015 
року налічує понад 310 тисяч бібліогра
фічних записів.

Практика показує, що великий по
пит у користувачів ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського мають публіка
ції з журналів та газет, оскільки саме пе
ріодичні видання найбільш оператив
но та доступно інформують про резуль
тати проведених наукових досліджень, 
пояснюють основи наукових знань, 
знайомлять з передовими досягнення
ми в тій чи іншій галузі людської діяль
ності. Тому, на наш погляд, моніторинг 
відвідування віддаленими користувача
ми БД "Періодика" як важливоїскладо
вої ЕК бібліотеки є актуальним у сучас
них трансформаційних процесах взає
модії бібліотеки і користувачів. Дослід
ження здійснено в межах НДР "Модер
нізація науково-інформаційної діяль
ності провідних книгозбірень мережі 
освітянських бібліотек МОН України та 
НАПН України" (науковий керівник - 
канд. іст. наук, с. н. с. О. В. Воскобойніко- 
ва-Гузєва).

Метою дослідження став моніто
ринг відвідування віддаленими корис
тувачами БД "Періодика” ЕК ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського.

Об’єкт -  БД "Періодика" ЕК ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського.

Предмет дослідження -  статис
тичні дані відвідування віддаленими ко
ристувачами БД "Періодика" ЕКДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського за пе
ріод із вересня 2013-го до травня 2015 
року.

Завдання дослідження:
• охарактеризувати наповнення БД

"Періодика" ЕКДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського;

• статистичні дані щодо відвідуван
ня віддаленими користувачами БД “Пе

ріодика" за досліджуваний період:
• порівняти відвідування БД "Періо

дика" користувачами за 2013-201 5 ро
ки.

Презентуємо окремі аспекти ре
зультатів дослідження.

БД "Періодика" ЕК було засновано 
в 2007 році. Вона призначена для нау
кового розкриття змісту періодичних 
видань, що одержує ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. БД відобра
жає матеріали з питань освіти, педагогі
ки, психології' та суміжних галузей 
знань, бібліотекознавства, бібліографо
знавства та книгознавства, а також із 
періодичних видань іноземними мова
ми, які мають теоретичну і практичну 
цінність та пізнавальне значення. Вона 
включає впорядкований перелік назв пе
ріодичних видань (станом на 01.06.2015 
року -  понад 850 назв) з інформацією 
про надходження окремих номерів, ана
літичні бібліографічні записи з цих ви
дань та електронні ресурси з вільним 
доступом користувачів до повнотексто- 
вих документів у локальній мережі 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 
Паралельно здійснюється ретрокатало- 
гізація періодичних видань.

БД “Періодика" поповнюється ана
літичними бібліографічними записами 
з 175 назв періодичних видань, із них 
154 назви з питань освіти, педагогіки, 
психології та суміжних галузей знань, 
включаючи 27 назв видань іноземни
ми мовами, 21 назву -  бібліотекознав
чої, бібліографознавчоїта книгознавчої 
тематики.

Станом на 01.06.201 5 рік БД "Пе
ріодика" налічує 192 523 записи. Серед 
них:

- загальний опис газет -  102;
- загальний опис журналів -  757;
-  бібліографічні аналітичні записи -

116 761 тощо.
Систематичний облік статистичних 

даних щодо відвідування віддаленими 
користувачами БД ЕК розпочався з 
1 вересня 2013 року. Зважаючи на це, 
аналіз показників відвідування БД “Пе
ріодика" здійснювався з цього періоду 
(див. табл. 1).

Дослідження динаміки відвідуван
ня віддаленими користувачами БД "Пе
ріодика” показало, що спостерігається 
тенденція до значного коливання кіль
кості відвідувань протягом року (див. 
діаграму 1).

Згідно з діаграмою 1, в осінній пе
ріод спостерігається тенденція до різ
кого збільшення показників відвідуван

ня користувачами БД "Періодика". Мак
симальна кількість звернень до зазна
ченої БД зафіксовано у жовтні місяці. 
Така тенденція характерна як для 2013 
року -  21 169 (64%  від загальної кіль
кості звернень до ЕК), так і для 2014 ро
ку- 20 589 (55%). Зростання кількості 
відвідувань користувачами досліджува
ної БД можна пояснити початком на
вчального процесу в закладах освіти.

У листопаді показник відвідуванос- 
і тіБД починає спадати- 15 170(65%) у

2013 році та 14 871 (53%) у 2014 році 
- і досягає першого річного мінімуму у
грудні. У порівнянні з піковим показни
ком жовтня, показник відвідування у
грудні в середньому за два роки дослід
жування скоротився на 18 270 і склав
4 215 (45%) у 2013 році та 1 004 (20%)
у 2014 році. Ця тенденція простежуєть
ся не тільки у відвідуванні БД “Періоди
ка", а також у відвідуванні ЕК бібліотеки
загалом (див. діаграму 2) і пояснюється
перериванням навчального процесу на
зимові канікули.

Аналізуючи показники відвідуван
ня БД “Періодика" в зимовий період, 
виявлено, що протягом досліджувано
го періоду із січня спостерігається по
ступове збільшення кількості звернень 
користувачів, яке продовжується у вес
няний період та досягає другого сезон
ного максимуму у квітні -  травні.

Більш детальний аналіз показує, що 
у 2014 році різниця приросту відвіду
вань між січнем та лютим була позитив
ною і складала 813, у той час як у 2015 
році ця різниця була негативною і ско
рочення відвідувань у лютому склало 
756. У березні 2014 року, навпаки,
спостерігалось зменшення на 307 у по
рівнянні з лютим, а у 2015 році -  зрос
тання на 511.

У квітні зростання кількості відвіду
вань продовжувалось протягом обох 
досліджуваних років і досягнуло 5 767 
(44%) у 2014 році та 1 552 (31%) у 
201 5-му. У 2014 році квітневий показ
ник відвідуваності став максимальним 
для весняно-літнього періоду. Проте у 
2015 році зростання досягло макси
мального значення у травні і станови
ло 4 592. Більш яскраво дана тенден
ція проявилась у динаміці відвідування 
ЕК бібліотеки (див. діаграму 2). Це яви
ще можна пояснити активізацією нау
кової і навчальної діяльності користу
вачів перед закінченням навчального 
року.

У 2014 році, починаючи з травня, 
простежується поступове зменшення
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кількості звернень користувачів від 
4 531 (46%)до 1 651 (31%) у липні, ко
ли спостерігається другий сезонний мі
німум відвідуваності. Така динаміка об
умовлюється закінченням у травні на
вчального процесу в навчальних закла
дах та початком у червні періоду літніх 
канікул і відпусток.

Як видно з діаграми З, БД "Періоди
ка" є найпопулярнішою серед користу
вачів, оскільки частка відвідування її за 
період з вересня 2013-го до травня 
2015 року склала 4 5 %  від загальної 
кількості відвідування ЕК.

Таким чином, охарактеризувавши 
наповнення БД "Періодика" ЕК ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, мож
на зробити висновок, що станом на 
01.06.2014 року БД "Періодика" містить 
впорядкований перелік більше 850 
назв періодичних видань та система
тично поповнюється аналітичними біб
ліографічними записами з 175 назв ви
дань. Паралельно із наповненням БД ін
формацією про нові надходження здій
снюється ретрокаталогізація видань. 
Позитивною є практика поповнення БД 
електронними ресурсами з вільним до
ступом користувачів до повнотекстових 
документів у локальній мережі.

Проаналізувавши статистичні дані 
щодо відвідування віддаленими корис
тувачами БД "Періодика", можна конс
татувати, що протягом року спостеріга
ються два періоди зростання досліджу
ваних показників. Перший припадає 
на осінні місяці з максимумом у жовтні. 
Другий період зростання припадає на 
весняні місяці з максимальним показ
ником у квітні. Дану тенденцію можна 
пояснити активізацією наукової і на
вчальної діяльності користувачів у 
зв'язку із початком навчального року і 
перед закінченням навчального року.

Після кожного зростання показни
ка відвідування спостерігається період 
його спадання. Найменші показники 
було зафіксовано протягом літніх міся
ців, що можна пояснити періодом кані
кул та відпусток.

Проведене дослідження довело, що 
БД "Періодика" є найпопулярнішою се
ред користувачів, оскільки частка від
відування її за період із вересня 2013 
року до травня 2015 року склала 45%  
від загальної кількості відвідування ЕК. 
Загалом простежується тенденція до 
коливання кількості відвідувань протя
гом року. Максимальний показник від
відування було зафіксовано у жовтні

2013 році -  становить 21 169 (64% від 
загальної кількості відвідувань), міні
мальна кількість відвідувань була в 
липні 2014 року-складає 1 651 (37%). 
Ця динаміка збігається із максимумом 
і мінімумом загального показника від
відування ЕК бібліотеки.

На підставі проведеного досліджен
ня вважаємо за необхідне:

- продовжити роботу щодо актив
ного формування БД "Періодика" ЕК 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсько
го, оскільки проведений аналіз пока
зав, що зазначена БД є найбільш затре
буваною серед користувачів:

- популяризувати БД "Періодика” 
ЕКДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсь
кого серед споживачів інформації на 
конференціях, семінарах, круглих сто
лах тощо;

- підвищувати рівень інформаційної
культури користувачів бібліотеки:

- провести у 2016 році повторний
моніторинг відвідування віддаленими 
користувачами БД "Періодика" ЕК 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсько
го з метою виявлення змін, які відбули
ся протягом досліджуваного періоду.
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Табл. 1

Відвідування віддаленими користувачами ЕК і БД «Періодика»

Частка

Рік Місяць
Кількість 

відвідувань БД 
«Періодика»

Загальна
кількість

відвідувань
ЕК

відвідування БД 
«Періодика» від 

загальної 
кількості 

відвідувань ЕК, 
%

Вересень 13 840 22  023 63

2013 Жовтень 21 169 32 978 64

Листопад 15 170 23 455 65

Г рудень 4 215 9 393 45

Січень 4  483 9 129 49

Лютий 5 296 10 248 52

Березень 4  989 13 502 37

Квітень 5 767 14 955 39

Травень 4  531 11 710 39

2014 Червень 3 982 10 253 39

Липень 1 651 5 299 31

Серпень 2 393 6 989 34

Вересень 8 402 18 351 46

Жовтень 20  589 37 700 55

Листопад 14 871 28 067 53

Г рудень 1 004 5 133 20

Січень 1 341 3 965 26

Лютий 585 2 070 15

2015 Березень 1 096 4  964 53

Квітень 1 552 5 357 31

Травень 4  592 12 213 86

Всього за
досліджуваний 87 124 287 754 45

період

19
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Діаграма 1. Динаміка відвідування віддаленими користувачами БД
«Періодика»
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—  Відвідуваність БД "Періодика" — Загальна кількість відвідувань ЇЖ бібліотеки

Діаграма 2. Порівняльна динаміка відвідування віддаленим 
користувачами БД «Періодика» та ЕК бібліотеки

55%

Н БД "Періодика" □ Інші БД ЕК

Діаграма 3. Співвідношення відвідування БД «Періодика» 
до інших БД ЕК за період з вересня 2013 року до травня 2015 року




