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В доповіді описані можливості створення електронних конференцій відкритого 

доступу на базі платформи Open Conference Systems (OCS) у вищих навчальних закладах. 

Представлено роль університетських бібліотек у цих процесах. Розглянуте поетапне 

створення сайтів наукових конференцій Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ). Вказані переваги 

використання OCS. 
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Університетські бібліотеки сьогодні кидають виклик статус-кво, підтримуючи рух 

відкритого доступу, неформальні та експериментальні форми наукової комунікації. Їх 

інноваційна діяльність заснована на підтримці публікація наукових робіт в електронному 

форматі у відкритому доступі, що є неухильною тенденцією в цьому столітті. 

Одним із вагоміших напрямків в сучасних сервісах є «Library Publishing», який 

відіграє вирішальну роль у формуванні нової інфраструктури наукових комунікацій [2 – 4, 

7, 9]. Електронне Бібліотечне видавництво представляє з себе сукупність заходів, які 

проводяться в університетських бібліотеках для підтримки процесів створення, 

розповсюдження та курирування наукових, творчих та / навчально-методичних робіт [9]. 

Надзвичайно важливим є обмін досвідом щодо нових практик електронного 

бібліотечного видавництва, бо це підвищує ефективність діяльності й співпраці, 

збагачуючи та розширюючи результати публікації та надаючи їй більшої цінності через 

авторів і читачів.  

Інструментарій електронного бібліотечного видавництва направлений на виявлення 

бібліотечних методів публікації, обміну передовими практиками, розширення спектру 
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послуг серед авторів, бібліотек, видавців і читачів [7]. 

Видавничі послуги університетських бібліотек України вже є предметом 

дослідження вітчизняних науковців – Д. Соловяненка, Т. Колесникової [2, 3], 

М. Подрезової та ін. Розглядалися особливості бібліотечної публікаційної діяльності через 

репозитарії [4] та електронні журнали. 

Втім ще одна можливість моделі «Library Publishing» – сприяння поширенню 

публікацій (доповідей або їх тез, презентацій) через платформи відкритих конференцій – 

зовсім не була предметом обговорення. Тому в даній роботі буде розглянута саме 

можливість залучення бібліотек ВНЗ до роботи з платформою Open Conference Systems 

(OCS) як елементом моделі «Library Publishing». 

Одним із елементів нових цифрових ініціатив наукових комунікацій, пов’язаних із 

відкритим доступом, є можливість створення сайтів відкритих наукових конференцій із 

розміщенням матеріалів конференції (доповіді, їх тези, презентації, відео) та можливістю 

їх обговорення (через коментарі). Так наприклад, це впровадження в практику світової 

спільноти платформи Open Conference Systems (OCS), яку розпочав розробляти професор 

Джон Виллінські у своєму проекті «Public Knowledge Project» з 1998 року. 

OCS є вільним веб-інструментом для створення наукових публікацій, який 

уможливлює веб-присутність для наукової конференції. Головною перевагою є те, що 

вона охоплює всі етапи створення конференції – від створення сайту заходу до публікації 

звітних матеріалів. Система може підтримувати декілька конференцій одночасно і кожну 

із них по декілька років. Це програмне забезпечення безкоштовне [5, 8]. 

Завдяки OCS наукова спільнота та всі зацікавлені користувачі мають можливість 

отримувати нову інформацію з тільки опублікованих статей, доповідей, тез та інше. 

З практики видно, що впровадження зарубіжними університетами електронних 

конференцій у відкритому доступі – дуже поширена практика. Незліченна безліч їх 

створена ще в минулому десятилітті, а зараз і українські вищі навчальні заклади стали 

активно створювати конференції на базі OCS (Національний технічний університет 

України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Інституту інтеграції 

навчання з виробництвом та багато інших). Усі ВНЗ при цьому користуються платформою 

«Наукові конференції України» на УРАН (http://conferences.uran.ua/). 

Але практики роботи з платформою відкритих конференцій мали до бібліотек цих 

http://conferences.uran.ua/
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закладів дуже невелике (або взагалі ніяке) відношення. 

Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі – Бібліотека ДНУЗТ) почала 

займатися публікацією та просуванням результатів наукової діяльності вчених 

університету через сайт відкритої конференції наприкінці 2014 р. Першим був сайт 

конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень» (доступ до конференції: 

http://conf-ampr.diit.edu.ua/), який почали створювати звичайні бібліотекарі, котрі втім на 

той час вже мали досвід роботи з сайтами наукових журналів відкритого доступу (на 

платформі OJS) та репозитаріем (на платформі DSPACE). 

Розглянемо детально процес створення електронної конференції. 

Налаштуванням веб-сайту та створенням нової конференції займається 

призначений менеджер конференцій. Усі розділи знаходяться за таким посиланням 

«Тека користувача → Менеджер конференцій → Керування сайтом конференції» 

(див. рисунок 1). 

Творцям сайту з самого початку не сподобався зовнішній вигляд стандартного 

інтерфейсу, тому деякий час було витрачено на зміну верхньої та бічних панелей 

навігації, дизайн і кольор сайту та ілюстрації. Для цього необхідно у розділі «Керування 

веб-сайтом» поетапно заповнити усі шість пунктів: 1) про конференцію; 2) додатковий 

зміст веб-сайту; 3) заголовки, колонтитули, списки і панель навігації веб-сайту; 4) стиль 

конференції; 5) щоденник подій; 6) індексування конференції. 

Файли, які використовуються для ілюстрацій сайту, розмішуються у розділі 

«Браузер файлів» з вивантаженням в папці «Public». 

Основна та додаткові мови, з кількістю їх подання на сайті, обираються згідно з 

налаштуванням менеджера у пункті «Мови». 

При плануванні нової конференції у розділі «Заплановані конференції» необхідно 

обрати пункт «Створити нову конференцію» та вказати її назву, акронім, адресу, за якою 

вона буде доступна. 

У розділі «Налаштування» необхідно виконати три кроки: 

1) «Деталі» – опис конференції, місце проведення, контакти, налаштування пошти 

та інформація про спонсорів; 

2) «Подання» – типи подань і процес подання матеріалів, інформаційний лист-

запрошення, керівництва для авторів, індексація та ідентифікація; 

3) «Рецензування» – політика рецензування та доступ. 

http://conf-ampr.diit.edu.ua/
http://conflib.diit.edu.ua/index/manager/setup
http://conflib.diit.edu.ua/index/manager/setup
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Рис. 1. Фрагмент сторінки «Керування сайтом конференції» 

 

У розділі «Визначення важливих дат» вказується дата початку та завершення 

конференції, дата подання доповідей та дата відкриття публікацій для відкритого 

доступу. 

Для створення секції конференції з призначенням керівника, організаційного 

штату, визначення ролей вносяться дані поетапно, якщо в цьому є потреба. 

Щоб залучити і розширити аудиторію до обговорення теми конференції, 

використовується анонсування майбутньої конференції. У розділі «Керування веб-

сайтом» треба обрати «Анонси» з зазначенням періоду перегляду, з можливістю 

розміщення реклами у вигляді слайдів. 

OCS надає можливість самостійно зареєструватися на сайті новому користувачу в 

якості читача, автора чи рецензента та виконувати кілька ролей для різних конференцій. 
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Автори публікацій не завжди можуть зареєструвався, тому є можливість реєструвати їх 

іншим користувачем (з отриманою інформацією від учасника), який є менеджером 

конференції з призначенням певної ролі. Підтвердження реєстрації з логіном та паролем 

учасник отримує на електронну пошту. Цей профіль можливо редагувати на будь-якому 

етапі роботи [6]. 

Подання публікацій виконується через «Нове подання» від автора через виконання 

п’яти кроків, із можливістю подальшого відстежування рецензування своїх публікацій. Є 

деякі університети, які для полегшення подання доповіді на конференції розробили 

покрокові інструкції [1]. 

Розробниками OCS була передбачена можливість обговорення конференції після її 

завершення. Для цього тільки зареєстровані користувачі мають можливість залишити свій 

коментар. Видалити його зможе людина. яка написала, або менеджер конференції. 

Спираючись на отриманий досвід, було прийняте рішення створити другу 

конференцію. Це перша міжнародна конференція відкритого доступу в Україні, 

присвячена бібліотечно-інформаційній справі. Конференцію «Бібліотека університету на 

новому етапі розвитку соціальних комунікацій» можливо переглянути за наступним 

посиланням http://conflib.diit.edu.ua/. 

Підбиваючи підсумки, зрозуміло, що застосування електронних конференцій 

скорочує час на редакційний процес, полегшує роботу організаційного комітету та надає 

можливість комплексного обслуговування процесів організації, проведення заходів, а 

також підготовки, публікації та після публікаційної підтримки окремих доповідей та 

збірників матеріалів. Бібліотеки університетів України, як і їх зарубіжні колеги, вже 

мають достатньо знань та навичок, щоб розширити власні сервісні послуги за рахунок 

підтримки сайтів конференцій та матеріалів (доповідей, їх тез, презентацій), які стають 

найважливішою частиною  контенту сайту. 
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