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экономически выгодные взаимоотношения. Систематическую оценку и контроль качества
библиотечно-информационного сервиса реально осуществлять при помощи аналитических,
экспертных и социологических методов. Главным экспертом, определяющим его актуальность и
качество, выступают пользователи, а основным критерием эффективности постановки сервисных
услуг является их удовлетворенность обслуживанием. Для полноценного взаимодействия с
потребителем логично применять включенности пользователя в процесс обслуживания. Все выше
перечисленное можно применять и в библиотеках высших учебных заведений.
Определенный вклад в теорию сервиса внесла В. В. Брежнева. По ее словам, в сервисологии
пристальное внимание уделяется изучению специфических характеристик продуктов и услуг,
влияющих на удовлетворенность запросов потребителей. Специфика информационного
обслуживания определяется двойственностью информации, проявляющейся в процессе ее
функционирования в обществе. С одной стороны, информация есть общественное благо, она
общедоступна и может распространяться бесконечно, так как отражая существующий порядок
вещей, выступает средством реализации прав и свобод личности. С другой, информация может
быть товаром, и в этом качестве она является объектом собственности. Продукт информационного
обслуживания должен быть представлен именно в таком виде или форме, которую ожидает
получить пользователь. На практике, к сожалению, довольно часто возникают ситуации, когда на
конкретный фактографический запрос пользователь получает не ожидаемый ответ, а отсылку к
источнику. Изучение информационного обслуживания с позиций сервисной деятельности
позволяет обозначить перспективы развития библиотек, выявить те проблемы, с которыми им
неизбежно придется сталкиваться в условиях усиления конкуренции на информационном рынке.
Данные теоретики были взяты в качестве примера, потому что имеют большое количество
публикаций в профессиональной библиотечной печати и ведут дискуссии по поводу применения
сервисологии к библиотечному делу. К сожалению, ими мало изучается применение теории
сервисной деятельности конкретно к библиотекам вуза, и не анализируются особенности и
проблемы предоставления библиотечных услуг в образовательной среде.
На наш взгляд, сервисология в библиотеках высших учебных заведений будет иметь в своем
развитии некоторые сложности. В первую очередь, это будет связано с тем, что сервис сейчас
обширно развит в сфере коммерческих услуг, библиотека же является не только некоммерческим
учреждением, но и структурным подразделением другого учреждения, что может тормозить и
создавать некоторые сложности в развитии сервисной деятельности данной библиотеки. Кроме
того, оказание услуг и продвижение библиотечной продукции основывается только на
добровольных началах самих библиотекарей. По мимо этого, чтобы сервис начал развиваться, не
маловажное значение будет иметь теоретико-методологическая база данной науки в применении к
библиотечному делу.
Таким образом, плотное изучение информационного обслуживания с позиции сервисной
деятельности и сервисологии позволит обозначить перспективы развития вузовских библиотек,
выявить те проблемы, с которыми им неизбежно придется столкнуться в условиях конкуренции на
информационном рынке. Несомненно библиотечно-информационным учреждениям так или иначе
придется взаимодействовать с сервисной деятельностью, чтобы полно и оперативно
удовлетворять современные запросы своих пользователей. Возможно так же в ближайшее время
будет поставлен вопрос о разработке и такой науки, как библиотечная сервисология.
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Університети як заклади вищої освіти та осередки проведення наукових досліджень зацікавлені
в ефективному використанні та співпраці з інформаційними системами наукометричного
спрямування для забезпечення оперативності
інформаційного забезпечення, ефективної
організації процесу досліджень і навчального процесу. Для цього необхідна ефективна система
інформаційного менеджменту, яка забезпечить відповідність напрямів роботи університетів цілям
і профілю розвитку відповідних інформаційних систем.
Перша проблема інформаційного забезпечення наукових досліджень університетів – які бази
даних слід вважати наукометричними. Офіційне визначення таких інформаційних джерел автору
невідоме. Проте визначення наукометрії звичайно існує.
Наукометрія - наукова дисципліна, яка вивчає еволюцію науки через вимірювання наукової
інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих в заданий період часу або у
визначеному предметному кластері (динаміку публікування), цитованість окремих наукових
публікацій або окремого автора, або наукової установи і т. д. Наукометрію часто застосовують як
основу оцінки науково-дослідної діяльності та ефективності фінансування різних наукових
структур (інститутів, лабораторій, окремих фахівців). Термін «наукометрія» був вперше введений
у російську термінологію В.В.Налімовим у монографії «Наукометрія: Розвідка науки як
інформаційного процесу» [1].
Таким чином, наукометричний інформаційний ресурс (електронний) повинен забезпечувати
структурований інформаційний пошук із можливістю визначення й комбінування кількісних
показників масивів бібліографічно-реферативних записів наукових публікацій. Такі масиви
підлягають всебічному контент-аналізу на етапі аналітичної обробки результатів інформаційного
пошуку. Інформаційно-пошукова система в комплексі з інформаційним масивом, що задовольняє
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такі вимоги, є складною інформаційною системою, яка потребує постійної технічної підтримки та
професійного семантичного та методичного забезпечення.
У світі існує дві інформаційно-пошукові системи універсального профілю комплектування, які
реалізують достатню систему кількісних показників, у тому числі такі як індекс цитування
наукових публікацій та авторів, а також рівень впливовості періодичного видання. Це система
SCOPUS (Elsevier B.H.) [2] та система Web of Science (Thomson Reuters) [3]. Проте, поряд із ними
функціонують численні наукометричні інформаційно-пошукові системи (бази даних), що
спеціалізуються в обраних предметних галузях і забезпечують, таким чином, більш глибоке
висвітлення (за часом і тематикою) глобальних масивів наукових і професійних публікацій.
Прикладами таких систем є бази даних Chemical Abstracts, INSPEC, Compendex, Medline та інші.
Які мають тенденцію до консолідації в різні системи агрегативного та інтегрованого характеру,
такі як EBSCO host[4], STN International [5] або DIALOG[6]. Безумовно, до наукометричних
інформаційних систем відносяться й патентні бази даних, наприклад система ESPACENET (EPO),
PATENTSCOPE (WIPO) [7].
Для визначення конкретних наукометричних джерел, що необхідні певному університету,
необхідне визначення провідних напрямів його наукових досліджень і перевірка інформаційної
цінності окремих джерел відповідних наукових інформаційно-пошукових систем.
Систематичне використання вищезгаданих та аналогічних ресурсів дає науковцям та
викладачам університетів можливість отримати актуальні або вичерпні переліки наукових
публікацій за заданим предметним профілем та отримати доступ до повних текстів публікацій, але
й визначити передній край світових наукових досліджень, передові наукові установи та експертівнауковців, а також забезпечити високий рівень власних наукових публікацій. Менеджери
наукових досліджень матимуть інформацію про тенденції науково-технічного прогресу, оцінки
рівня організації досліджень як власного наукового закладу так й аналогічних йому.
Співпраця з інформаційними системами та закладами має ще одну сторону взаємовідносин. Це
процес відображення вітчизняних наукових джерел інформації в таких системах. Це серйозна
проблема для української наукової спільноти. Лише 3-5 % вітчизняних наукових журналів
представлені в таких системах. Головною причиною такого становища є незадовільний стан
менеджменту українських журналів та загальна наукова якість їх публікацій.
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