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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 експертів-

науковців, 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. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса / Налимов В.В., 

Мульченко З.М. - М.: Изд-во "Наука", 1969. - 192 стр. 

2. SCOPUS – Електронний ресурс. - http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 

3. Web of Science- Електрронний ресурс.- http://thomsonreuters.com/web-of-science/ 

4. EBSCOhost- Електрронний ресурс.- http://www.ebscohost.com/ 

5. STN International . Електрронний ресурс.- http://www.stn-international.com/ 

6. DIALOG. Електрронний ресурс.- http://www.dialog.com/ 

7. ESPACENT. Електронний ресурс - http://worldwide.espacenet.com/ 

8. PATENTSCOPE. Електронний ресурс - http://patentscope.wipo.int/ 

УДК 022(620.111) 

ДРЕВНЯЯ БИБЛИОТЕКА АЛЕКСАНДРИИ СТАНОВИТСЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СТАРОДАВНЯ БІБЛІОТЕКА ОЛЕКСАНДРІЇ СТАЄ СУЧАСНОЮ 

ANCIENT ALEXSANDRIAN LIBRARY BECOMES CONTEMPORARY 

Гаяда Ахмед, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта 

им. академика В.Лазаряна 



Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку 

соціальних комунікацій» 24-25 жовтня 2013 року 

27 

Гаяда Ахмед, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна 

Hayada Akhmed, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician 

V. Lazaryan 

Доклад освещает историю Александрийской библиотеки, наиболее важные моменты еѐ существования и 

изменений, а также особенности строения здания.  
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Многие студенты едут за границу для получения качественного образования. И я не 

исключение. Мой приезд в Украину связан с желанием стать квалифицированным специалистом с 

помощью украинской образовательной системы. Как студенту мне приходится работать с 

различной информацией для освоения учебного материала. За преобладающим большинством 

информации приходится обращаться в библиотеки. Ведь в этих специализированных учреждениях 

дают нужную информацию по определенной теме. Роль библиотеки важна не только в жизни 

студента, но и в жизни каждого человека. Так как библиотека – это ячейка, заполнена знаниями, 

опытом и результатами человеческой деятельности. 

Библиотеки насчитывают многовековую историю, их  начали создавать еще правители древних 

царств. Люди сразу поняли ценность записанной информации, необходимость ее хранения. 

Свитки, папирусы, книги – это все служило действующими средствами ее сбережения. Но будучи 

разбросанными по всему миру, все эти знания были бесполезны, поэтому возникла необходимость 

в создании библиотек. Первой известной библиотекой можно считать храм в Ниппуре. Были 

библиотеки и в Египте, Греции и Риме. 

Легенды рассказывают о потрясающих библиотеках Древнего Мира, таких как библиотеки 

Ассирийского и Вавилонского Царств, библиотека Фив в Древнем Египте; Древнегреческих и 

Древнеримских библиотеках, знаменитой Александрийской Библиотеке. Именно последней, среди 

названых, хотелось бы уделить особое внимание. Об этой потрясающей библиотеке я и хочу вам 

рассказать. 

Древняя Александрийская библиотека была основана в начале ІІІ века до нашей эры. 

Если Александрийский Маяк разрушило землетрясение и время, то древняя Александрийская 

Библиотека была уничтожена людьми. Сейчас трудно приписать гибель библиотеки какому-то 

одному событию или же обвинить в этом конкретного человека. Среди специалистов нет единого 

мнения о дате и причинах гибели библиотеки. Поскольку ученые по-прежнему спорят о том, как и 

когда она исчезла. Неизвестно до сих пор и точное местонахождение древней Александрийской 

библиотеки. Однако, предполагают, что главное здание Александрийской 

библиотеки располагалось посреди дворцового комплекса в Брухейоне, как часть древней 

академии наук. 

В начале 1970-х годов группа профессоров Александрийского университета выдвинула идею 

возрождения и постройки новой библиотеки на месте античной Александрийской библиотеки . К 
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середине 1980-х годов им удалось убедить президента Египта Мубарака и ЮНЕСКО в 

необходимости строительства. Новая Александрийская библиотека построена по проекту 

австрийского архитектора Кристофера Капелле и открыта в октябре 2002 года. Это современная 

версия одной из самых старых библиотек мира.  

В 1992 году — начались работы по строительству библиотеки, а 16 октября 2002 года, в 

присутствии множества руководителей иностранных государств, состоялось торжественное еѐ 

открытие. 

Необычное здание выполнено в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Внутренний 

свод поддерживается на тонких бетонных колоннах с капителями в форме цветка лотоса, которые 

возвышаются над огромным читальным залом. Комплекс библиотеки также включает здание 

сферической формы, где располагаются конференц-зал, планетарий с куполом и Археологический 

музей. 

Библиотека рассчитана на хранение 8 млн книг, главный читальный зал имеет площадь 

70000 м² на 11 каскадных уровнях. Комплекс также включает в себя конференц-центр, 

специализированные библиотеки для слепых, подростков и детей, три музея, четыре галереи 

искусств, планетарий, лабораторию по реставрации рукописей.  

Комплексу свойственна весьма выразительная архитектура. Главный зал для чтения 

расположен под 32-метровой остеклѐнной крышей, опрокинутой к морю наподобие солнечных 

часов, и насчитывающей 160 м в диаметре. Стены облицованы  гранитом, с высеченными на нѐм  

графемами из 120 различных человеческих письменных систем. 

Собрания трудов в библиотеке Александрии – это результат пожертвований со всего мира. В 

библиотеке расположено зеркало Архива Интернета. 

Библиотека Александрии, или  Новая Александрийская библиотека, не просто библиотека, 

но и культурный центр, расположенный на берегу Средиземного моря в Александрии. 
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У статті розглядається місія бібліотеки аграрного ВНЗ в системі гуманітарних структур. Вся її 

діяльність спрямована на безперервний розвиток духовних та інтелектуальних можливостей 

студентів. 

В статье рассматривается миссия библиотеки аграрного ВУЗа в системе гуманитарных структур. 

Вся ее деятельность направлена на непрерывное развитие духовных и интеллектуальных 

возможностей студентов. 


