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РЕФЕРАТ

      У магістерській роботі здійснена спроба дослідити науково-комунікаційну 

діяльність бібліотеки як основу її розвитку та з’ясувати основні принципи 

функціонування мережевих ресурсів; схарактеризовано науковий 

документопотік та проаналізовано світовий досвід створення архівів мережевих

науково-інформаційних ресурсів. Також з’ясовано практику архівування 

мережевих ресурсів у бібліотеках України та проаналізовано електронні 

ресурси бібліотеки закладу вищої освіти.

      Ключові слова: наукова бібліотека, система наукових комунікацій,

науковий документопотік, електронні ресурси бібліотеки, мережеві ресурси,

архівування.

        In the master's work an attempt was made to study the scientific and

communication activities of the library as the basis for its development and to find

out the basic principles of the functioning of network resources; The scientific

document flow is characterized and the world experience in creating archives of

network scientific and information resources is analyzed. It also clarified the

practice of archiving network resources in libraries of Ukraine and analyzed the

electronic resources of the library of a higher education institution.

         Keywords: scientific library, scientific communication system, scientific

document flow, electronic library resources, network resources, archiving.

        


