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ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧОЇ ПЕРІОДИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Шевцова Ю.О.
Харківська державна академія культури

У статті висвітлено результати контент-аналізу бібліотекознавчих зарубіжних журналів, що індексуються 
в наукометричних БД Scopus та Web of Science. Визначено тематику статей, що були опубліковані у 
28 зарубіжних журналах у 2015 році. Підсумовано, що у бібліотекознавчих журналах висвітлюються різні 
тематичні напрями, найбільш популярним серед яких є використання інформації та соціологія інформації.
Ключові слова: бібліотекознавча періодика, контент-аналіз, тематика бібліотекознавчих зарубіжних 
журналів, професійна комунікація, наукометричні БД.

Постановка проблеми. Україна знаходиться
на етапі входу до європейського наукового 

та освітнього простору. Відповідно до цього змі-
нюються підходи до освіти, до підготовки кадрів 
та до наукових досліджень. Ці зміни викликають 
необхідність вивчення зарубіжних бібліотекознав-
чих журналів, а саме вивчення їх тематики, тому 
що у журналах відображаються ті процеси, які 
відбуваються у бібліотечній галузі за кордоном.

Саме тематичний аналіз змісту зарубіжних 
бібліотекознавчих журналів дозволяє врахову-
вати бібліотечні тенденції у провідних країнах 
світу, сприяє оцінюванню діяльності українських 
бібліотек порівняно з зарубіжними та надає мож-
ливість підвищувати рівень професійних знань 
і комунікацій.

Важливим також стає відображення резуль-
татів дослідження у періодиці, що індексується 
у провідних наукометричних БД, тому виникає 
необхідність вивчення біблотекознавчих журна-
лів, що індексуються такими БД.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Актуальність дослідження підтверджує велика 
кількість публікацій за кордоном, у яких прово-
диться контент-аналіз бібліотекознавчих жур-
налів та вивчається їх тематика. Деякі з вчених, 

які досліджували бібліотекознавчі журнали, роз-
кривали конкретні області у бібліотекознавстві 
та інформаційних технологіях, наприклад, такі 
як: публічні бібліотеки [14] та спеціальні бібліоте-
ки [10, 13]. Інші дослідники зосереджували свою 
увагу на географічних областях, включаючи: Аф-
рику [1, 16], Іспанію [5], Бразилію [11], Східну Єв-
ропу та розвиваючі країни [22], Китай [6, 8], Ту-
реччину [24], Канаду [7], Індію [2] та Австралію 
[20]; аналізували зміст окремих бібліотекознав-
чих журналів [21]. Проводився також загальний 
контент-аналіз наукових статей, опублікованих 
у бібліотекознавчих журналах, де аналіз не був 
обмежений конкретною географічною або тема-
тичною зоною. Наприклад, Peritz [18] досліджував 
тематику статей 39 ядерних бібліотекознавчих 
журналів за вісім років та методи, за допомогою 
яких проводять вчені дослідження. Kumpulainen 
[15] зробив аналіз 30 бібліотекознавчих журналів, 
Feehan та інші вчені [12] проаналізували вибірку 
наукових статей з 91 бібліотекознавчого журналу 
та категоризували їх за науковими методами, які 
використовувалися для проведення дослідження, 
тематикою статті, типом бібліотеки та аналітични-
ми методами. Nour [17] також аналізував наукові 
статті та класифікував їх за тематикою та мето-
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дами, але у 41 бібліотекознавчому журналі. Вчені 
Williams та Winston [23] дослідили 5 бібліотекоз-
навчих журналів та визначили наукову методоло-
гію, використану у статтях, й вивчили особистості 
авторів статей. Схожі дослідження провели й інші 
автори [3, 4].

У публікаціях зарубіжних авторів різняться 
методи та критерії відбору журналів для до-
слідження. Деякі автори [18, 12, 17] визначають 
список ядерних журналів, вивчаючи періодику, 
що індексується у БД Library Literature, LISA 
та Social Sciences Citation Index (Web of Science), 
та відбираючи журнали, які індексуються у двох 
з цих трьох БД. Одні автори виключають зі своїх 
списків журнали, які публікуються за межами 
Північної Америки та Європи. Інші використо-
вують списки журналів з інших досліджень, або 
вибирають [23] провідні видання, користуючись 
Journal Citation Reports.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз досліджень, довів, що 
бібліотекознавчі журнали провідних країн Євро-
пи, що одночасно індексуються у наукометрич-
них БД Scopus та Web of Science, та їх тематика 
у 2015 році не вивчалися, тому це дослідження 
є нагальним.

Мета і завдання статті. Метою статті є ви-
світлення результатів контент-аналізу бібліоте-
кознавчих журналів європейських країн (Вели-
кобританії, Нідерландів, Німеччини, Франції). 
Завданнями є: 1) визначити коло журналів біблі-
отекознавчого спрямування, що одночасно індек-
суються у наукометричних БД Scopus та Web of 
Science; 2) провести їх контент-аналіз, зосеред-
ившись на визначенні тематики статей.

Виклад основного матеріалу. Для проведен-
ня дослідження контенту зарубіжних бібліоте-
кознавчих журналів та визначення тематичних 
напрямів публікацій європейських вчених, по-
перше, треба було визначитися з колом періо-
дичних видань. Для цього було обрано наступні 
критерії відбору журналів:

1. індексування журналу одночасно у двох
міжнародних наукометричних БД Scopus та Web 
of Science у 2015 році;

2. журнал у вищезазначених БД повинен
відноситися до категорії журналів бібліотеч-
но-інформаційного спрямування (Library and 
Information Science);

3. видавець журналу повинен бути з однієї
з країн Європи (Великобританія, Нідерланди, Ні-
меччина або Франція).

Зазначеним критеріям відповідало 28 бібліо-
текознавчих журналів, що одночасно індексува-
лися у БД Scopus та Web of Science у 2015 році, 
тому детальне вивчення було зосереджено саме 
на них. Серед обраних журналів 22 видаються 
у Великобританії, 2 – у Нідерландах та 4 – у Ні-
меччині.

Для проведення контент-аналізу відібраних 
бібліотекознавчих журналів була використана 
БД Web of Science, за допомогою якої визнача-
лися з кількістю статей, що були опубліковані 
у 28 бібліотекознавчих журналах у 2015 році. 
Загалом було виокремлено 1332 статті, з яких 
методом систематичної вибірки було відібрано 
266 (20%) статей для проведення тематичного 
аналізу. Листи, короткі замітки, звіти та відгуки 
не були включені у дослідження. Поле типу до-
кумента було обмежено статтею.

Важливе значення для проведення аналізу 
тематики статей має схема, за якою проводиться 
класифікація статей. Вона повинна бути сучасна 
та детальна. Для того, щоб підібрати або розро-
бити схему для класифікації статей у 28 біблі-
отекознавчих журналах за 2015 рік, було про-
аналізовано велику кількість існуючих схем. 
Різні вчені використовували різноманітні систе-
ми та схеми для проведення свого дослідження, 
починаючи від досить простих з невеликою кіль-
кістю категорій до досить складних [5, 19, 9].

За результатами вивчення для тематичної 
класифікації 266 статей у зарубіжних бібліоте-
кознавчих журналах було обрано схему JITA 
Classification Schema of Library and Information 
Science, яка використовується у E-LIS (E-prints 
in Library and Information Science) репозитарії 
та була застосована для визначення наукових 
тенденцій бібліотечної галузі на основі публіка-
цій Іспанії. Відповідно до визначеної схеми усі 

Рис. 1. Розподіл за темами проаналізованих статей, опублікованих у 2015 році 
у зарубіжних бібліотекознавчих журналах
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статті були розподілені за 13 тематичними гру-
пами, які в свою чергу поділені на підгрупи: «Те-
оретичні та загальні аспекти бібліотекознавства 
та інформаційних технологій», «Використання ін-
формації та соціологія інформації», «Архітекту-
ра і бібліотечний дизайн», «Інформаційні техно-
логії та бібліотечні технології», «Сучасні послуги 
в бібліотеках, архівах, музеях», «Інформаційні 
джерела та канали», «Бібліотечна галузь, профе-
сія та освіта», «Інформаційно-аналітичне обслу-
говування», «Управління», «Видавнича справа 
та юридичні питання», «Користувачі, грамотність 
та читання», «Бібліотеки як фізичні колекції», 
«Наукові дослідження».

На рисунку 1 представлений розподіл статей 
за тематичними групами та кількість статей, яка 
була віднесена до кожної тематичної групи.

Найбільшими тематичним групами виявили-
ся групи «Використання інформації, соціологія 
інформації» (40 статей) й «Інформаційні дже-
рела та канали» (39 статей). Кожна з зазна-
чених груп становить 15% статей від загальної 
кількості.

У групі «Використання інформації, соціоло-
гія інформації» найбільша кількість статей була 
віднесена до наступних підтем: «Бібліометричні 
методи» (32.5%), «Розповсюдження інформації» 
(22.5%), «Інформаційні потреби та аналіз вимог 
до інформації» (10%) та «Комунікація» (10%). Та-
кож були представлені статті у підтемах «Інфор-
маційне суспільство», «Використання та вплив 
інформації», «Користувацькі інтерфейси, зруч-
ність використання».

У групі «Інформаційні джерела та канали» 
найбільш популярною темою (24 статті) стала 
підтема «Web 2.0, 3.0 та соціальні мережі» (62%). 
Статті на теми «Електронні книги» та «Аудіові-
зуальний, мультимедійний канал» відображають 
10% кожна від загальної кількості статей у цій 
тематичній групі. Також були представлені статі 
у підтемах «Е-ресурси», «Веб-сторінка», «Репо-
зитарії» та «Електронні носії інформації».

Наступна за розміром виявилася група «Бі-
бліотеки як фізичні колекції» (33 статті загалом), 
у якій представлено 12% статей від загальної 
кількості проаналізованих статей. Найбільш по-
пулярною у цій групі є підтема «Цифрові бібліо-
теки» (36% статей). Також значна кількість ста-
тей була присвячена таким темам як: «Публічні 
бібліотеки» та «Архіви, веб архіви».

До двох наступних груп віднесено 11% ста-
тей з загальної кількості проаналізованих статей. 
Це – «Наукові дослідження» (29 статей) й «Ін-
формаційні технології та бібліотечні техноло-
гії» (28 статей). Ці групи займають трете місце 
за кількістю публікацій. Найбільш популярни-
ми підтемами у групі «Інформаційні технології 
та бібліотечні технології» виявлено наступні: 
«Мобільні пристрої, мобільні технології та додат-
ки» (39%), «Програмне забезпечення» (21%), «По-
шукові системи» (7%) та «Інтернет, включаючи 
WWW» (7%).

Статті на теми «Методи дослідження» 
(41%), «Науково-дослідницька співпраця» (28%) 
та «Оцінка результатів досліджень» (24%) ви-

явилися найбільш популярними у групі «Наукові 
дослідження».

Наступні групи є приблизно рівними за кіль-
кістю віднесених до них статей. Це такі гру-
пи, як: «Користувачі, грамотність та читання» 
(18 статей / 7%), «Управління» (17 статей / 6%), 
«Обробка інформації для інформаційних послуг» 
(17 статей / 6%), «Бібліотечна галузь, професія, 
освіта» (15 статей / 5%), «Сучасні послуги в бі-
бліотеках, архівах, музеях» (12 статей / 5%).

Велика кількість статей (14 статей) відносить-
ся до теми «Управління знаннями» (80%) у групі 
«Управління». У групі «Обробка інформації для 
інформаційних послуг» публікації розподіли-
лися за темами наступним чином: «Каталогіза-
ція, бібліографічний контроль», «Представлення 
знань», «Структури даних та метаданих» по 24% 
статей за кожною темою.

У групі «Користувачі, грамотність та читання» 
виявлено 8 статей, які розкривають результати 
досліджень користувачів. Важливе значення за-
рубіжні фахівці приділяють темі «Інтелектуаль-
на власність: авторські права, право власності, 
загальнодоступна ліцензія, відкритий доступ» 
(12 статей / 80%) у групі «Видавнича справа 
та юридичні питання», а також темі «Персонал» 
(6 статей / 43%) у групі «Бібліотечна галузь, про-
фесія, освіта».

Тематичними групами з найменшими відсо-
тками (1%) та найменшою кількістю статей від-
повідно (2 статті на кожну групу) виявилися 
групи «Архітектура і бібліотечний дизайн» і «Те-
оретичні та загальні аспекти бібліотекознавства 
та інформаційних технологій».

Також важливо зауважити, що всі 266 статей 
опубліковано англійською мовою. Це пояснюєть-
ся тим, що домінуючою мовою глобальної інфор-
маційної інфраструктури в бібліотекознавстві 
є англійська мова. Крім того, як зазначають вчені 
Davarpanah та Aslekia [9], коли багато літератури 
доступно англійською мовою, немає необхідності 
шукати літературу будь-якою іншою мовою.

Висновки і перспективи. Проведений кон-
тент-аналіз зарубіжних бібліотекознавчих ви-
дань надав змогу отримати уявлення стосовно 
їх тематичного змісту у 2015 році та виявити, 
що у журналах висвітлюються різні тематичні 
напрями. Найбільш популярними є ті, що спря-
мовані на використання інформації, її розповсю-
дження та бібліометричні методи. Інформаційні 
джерела та канали також знаходяться у центрі 
уваги. Цифрові бібліотеки – ще одна досить по-
пулярна тема. Багато уваги приділяється ви-
вченню методів дослідження, а також оцінці ре-
зультатів дослідження. Інформаційні технології 
та бібліотечні технології, які пов’язані з темами 
«Інформаційні джерела та канали» та «Користу-
вачі, грамотність та читання» є одними з важли-
вих тем у бібліотекознавчих журналах провідних 
країн Європи.

Важко передбачити, як будуть розвиватися 
бібліотекознавчі дослідження, але можна при-
пустити, що майбутнє бібліотекознавства багато 
в чому буде залежати від інформаційних та ко-
мунікаційних технологій.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Аннотация
В статье отражены результаты контент-анализа библиотековедческих зарубежных журналов, кото-
рые индексируются в наукометрических БД Scopus и Web of Science. Определена тематика статей, 
опубликованных в 28 зарубежных журналах в 2015 году. Подытожено, что в библиотековедческих 
журналах освещаются различные тематические направления, наиболее популярным среди которых 
является использование информации и социология информации.
Ключевые слова: библиотековедческая периодика, контент-анализ, тематика библиотековедческих за-
рубежных журналов, профессиональная коммуникация, наукометрические БД.
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THE CONTENT ANALYSIS OF LIS JOURNALS OF THE EUROPEAN COUNTRIES

Summary
The paper presents the results of the content analysis of foreign LIS journals indexed in scientometric 
databases Scopus and Web of Science. The topics of the articles published in 28 foreign LIS journals in 
2015 are determined. The fact of different thematic trends and the most popular topic, that is Information 
use and Sociology of information is summorized.
Keywords: LIS journals, content analysis, the subject of foreign LIS journals, professional communication, 
scientometric databases.


