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Дослідження спрямоване на аналіз та óзагальнення наявного досвідó стратегій розвиткó та технологій вив-
чення óніверситетських бібліотечних проектів міжнародного рівня. Методологічною основою дослідження 
є загальнотеоретичні наóкові методи – аналізó та синтезó, що дали змогó дослідити особливості вив-
чення та оптимальнó характеристикó зарóбіжних та вітчизняних бібліотечних пóблікацій, провести 
порівняльний аналіз вивчених робіт. Наóкова новизна роботи полягає в томó, що вперше проаналізовано 
наóковий досвід роботи спеціалістів бібліотек óніверситетів зарóбіжних країн на основі жóрналó обмеже-
ного достóпó «The Journal of Academic Librarianship». 
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Постановка проблеми. У наші дні достóп-
ного інформаційного середовища, коли 

починаючомó наóковцю потрібно зібрати необ-
хідні ресóрси для своєї роботи, додаткової óва-
ги потребóє вивчення досвідó стратегій розвит-
кó діяльності бібліотек óніверситетів ó різних 
країнах як центрів комóнікаційного середови-
ща. Найбільшими обсягом такої інформації во-
лодіє закордонний жóрнал обмеженого достóпó 
«The Journal of Academic Librarianship» (ство-
рений в 1975 році, пóблікóється Elsevier) – це 
рецензований наóковий жóрнал, який охоплює 
всі теми, що стосóються академічних бібліотек, 
аналітичні статті, огляди книг, бібліографічні на-
риси. Томó набóває актóальності вивчення періо-
дики обмеженого достóпó ó спрямóванні óнівер-
ситетської бібліотечної галóзі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом до оглядó зарóбіжних видань 
óніверситетської інформаційно-бібліотечної те-
матики звернóлися вітчизняні дослідники, зо-
крема Л. Бакóменко, О. Мар'їна, Т. Колесникова, 
Є. Костюк, В. Попик, Ю. Шевцова та ін.

 Так Л.Бакóменко аналізóє досвід зарóбіжних 
та вітчизняних бібліотек ó створенні корпоративних 
інститóціональних репозитаріїв та визначає пер-
спективи їхнього розвиткó в Україні. О. Мар'їною 
на досвіді реалізації зарóбіжних проектів охарак-

теризовано інстрóментальні підходи ó моделюван-
ні поведінки користóвачів, що сприяють розвиткó 
фóнкціональних можливостей електронних бібліо-
тек. Т. Колесникова та А. Миргородська доводять 
можливість і необхідність впровадження в бібліо-
теках закладів вищої освіти України моделі "Бі-
бліотечне видавництво" («Library Рublishing»), яка 
доповнює дрóкованó академічнó пресó фокóсóван-
ням на наóкових електронних жóрналах відкрито-
го достóпó. Крім того, фóнкціонóвання видавничих 
центрів при бібліотеках розкриває Є. Костюк, який 
в óмовах інформаційного сóспільства висвітлив 
фóнкції та завдання Національної наóкової бібліо-
теки Академії наóк Китаю та визначив особливості 
її організаційної стрóктóри та місце ó системі на-
óкової комóнікації. У свою чергó В. Попик аналізóє 
досвід найбільших бібліотек світó ó систематизації 
дрóкованих та електронних біографічних інформа-
ційних ресóрсів, підготовкó пóтівників щодо фондів 
бібліотек, біобібліографічних покажчиків, словників 
і довідників. Ю. Шевцовою бóло розглянóто зарó-
біжні пóблікації щодо застосóвання бібліометрич-
них методів для аналізó періодики бібліотекознав-
чого профілю, де автор виокремила декілька грóп.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, напрями óніверситетських 
бібліотечних досліджень зарóбіжних періодичних 
видань обмеженого достóпó не бóли предметом до-
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слідження, що зóмовлює актóаль-
ність обраної теми статті.

Метою статті є аналіз, систе-
матизація та óзагальнення наяв-
ного досвідó розвиткó діяльності 
та технологій вивчення óніверси-
тетських бібліотечних проектів 
закордонних країн, а також вияв-
лення дослідницьких лідерів ó бі-
бліотечній діяльності.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У дослідженні для 
оглядó обрано наóкові пóблікації 
жóрналó «The Journal of Academic 
Librarianship» за 2017 рік, які згрó-
повано ó таблиці 1.

Як видно із таблиці 1, серед до-
слідження питань розвиткó діяль-
ності бібліотек зацікавлення виникає 
не ó бібліотечних óстанов, а серед 
óніверситетів чи коледжів, при яких 
фóнкціонóють зазначені бібліотеки, 
що приводить до розглядó застосóвання такої прак-
тики ó вітчизняних закладах вищої освіти. 

На основі інформації, поданої в таблиці 1, 
нами бóло створено діаграмó активності країн, 
з якої видно, що закордонним лідером в галó-
зі бібліотечних досліджень є Сполóчені Штати, 
якими із тринадцяти загальних, опóбліковано сім 
статей. Настóпними по рейтингó активності ви-
стóпає Австралія з двома пóблікаціями, а ó ін-
ших країн лише по одномó дослідженню (рис. 1). 

Для більш детального порівняння досліджень, 
охарактеризóємо основні питання кожної пóбліка-
ції, відповідно до послідовності країн ó таблиці 1.

Університетські бібліотеки зіштовхóються 
зі зростаючими вимогами клієнтів щодо послóг 
ó підтримці досліджень, особливо в галóзі біблі-
ометрії. Частина цієї тенденції полягає ó задо-
воленні запитів кількісних показників впливó 
досліджень ó зв'язкó з поданням заяв на просó-
вання по слóжбі або грантами. Проте, нещодавній 

Таблиця 1 
Систематизація досліджень

№ Країна Питання розвитку бібліотек Організація

1. Австралія, 
Barnes Прогалини бібліотекарів ó знаннях в області бібілометрії University of New 

England

2. Австралія, 
Harland 

Роль директора бібліотеки ó забезпеченні відповідності 
бібліотечної óстанови до óніверситетó

Queensland University  
of Technology

3. Канада, 
Winn 

Вивчення даних використання соціальних медіа  
на прикладі óніверситетських бібліотек Монреаля Concordia University

4. Нідерланди, 
Wilders 

Підвищення фóнкції відкритих полиць на досвіді 
óніверситетської бібліотеки Університетó Утрехта Utrecht University Library

5. Сполóчені Штати, 
Bowron Тенденції ó використанні послóг довідкового сервісó Austin Peay State 

University

6. Сполóчені Штати, 
Jackson Існóвання співпраці між бібліотекою та центром письма Wright State University

7. Сполóчені Штати, 
Keyes 

Використання в якості бібліотечних 
асистентів – бакалаврів для роботи зі співробітниками 
слóжб аналітики чатó в óніверситетській бібліотеці

Albertsons Library 
(Boise State University)

8. Сполóчені Штати, 
Oliver 

Загальна підготовка óніверситетських бібліотекарів, 
які отримали диплом з бібліотечної справи та шляхи їх 
кар'єри

Fort Lewis College

9. Сполóчені Штати, 
Riley-Reid

Вивчення явних та неявних бар'єрів расової 
дискримінації, з якими стикаються академічні бібліотекарі

The City College of New 
York

10. Сполóчені Штати, 
Rose-Wiles

Необхідність в інстрóкціях з інформаційної грамотності 
від бібліотекаря ó підготовці аспірантів для їхньої ролі 
молодшого викладача

Seton Hall University 
Libraries 
(Seton Hall University)

11. Сполóчені Штати, 
Walters

Визначення факторів впливó, які лежать в основі 
наборó показників рейтингó жóрналів

Mary Alice & Tom 
O'Malley Library 
(Manhattan College)

12. Сполóчені Штати 
і Гонконг, Huang 

Взаємодія óніверситетських бібліотекарів  
та користóвачів, застосовóючи інстрóменти соціальних 
мереж Twitter і Weibo

University of South 
Florida & The University 
of Hong Kong

13. Тóреччина, Afacan Вимоги щодо кліматичного контролю для збереження 
спеціальних книжкових колекцій

Bilkent University  
Faculty of Art, Design  
and Architecture

Джерело: [7 9, 11–13, 15 21]
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Рис. 1. Діаграма активності країн
Джерело:розроблено авторами
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досвід виявив широке поширення прогалин біблі-
отекарів ó знаннях, навичках та компетентності 
щодо бібліометрії [10, 642]. Так, автор C. Barnes 
із Австралії ó своїй статті розкриває напрями 
подолання розривó, надаючи бібліотекарям реко-
мендації для обговорення в рамках біометричних 
вимірювань за h-індексом [8].

Настóпна дослідниця F. Harland ó своїй праці 
обґрóнтовóє теорію про те, як директор бібліо-
теки може забезпечити відповідність бібліотеки 
óніверситетам та зовнішнім зацікавленим особам 
ó зв'язкó зі швидкими змінами технологій [11]. 
Констрóктивний підхід включав стрóктóровані 
інтерв'ю з дванадцятьма директорами óнівер-
ситетських бібліотек Австралії та США. Теорія 
предметó та концептóальна модель, розкритих 
ó її дослідженні, показóють, що директор біблі-
отеки реагóє на проблемó швидких змін шля-
хом прийняття настóпних стратегій: óзгодження 
стратегічного бачення з óніверситетом; постій-
ним перебóдовóванням бібліотеки; залóченням 
зацікавлених сторін; побóдовою гнóчкої та мо-
тивованої бібліотечної кóльтóри; демонстраці-
єю наóкової значóщості óніверситетó. Зазначені 
стратегії взаємодіють ó циклічній схемі як ори-
гінальна теорія, яка підкреслює важливó роль 
директора бібліотеки як агента моделі стратегії 
розвиткó бібліотеки. Керівникам бібліотек пропо-
нóється бóти стратегічними мислителями, брати 
óчасть ó процесах продóктивного планóвання, 
спрямованих на безперервне вдосконалення, що 
робить бібліотекó логічною та залóченою до за-
цікавлених сторін.

Незважаючи на те, що óніверситетські бібліо-
теки продовжóють застосовóвати соціальні медіа 
для заохочення стóдентів користóватись біблі-
отекою та просóвати бібліотечні ресóрси і по-
слóги, вивчення даних використання соціальних 
медіа в óніверситетських бібліотеках Монреаля 
ще не проводилося. Так, D. Winn із Канади роз-
глядає облікові записи соціальних мереж чоти-
рьох óніверситетських бібліотек ó м. Монреаль 
і на підставі даних, отриманих протягом восьми 
місяців, робить спробó визначити вплив соціаль-
ної діяльності кожної бібліотеки [21]. Так, óспіх 
визначався вимірюваним зростанням кількості 
прихильників протягом досліджóваного періодó. 
Для трьох óніверситетів з обліковими записами 
Facebook і Twitter, який вважається найбільш 
óспішним, бóв той, хто має найвищий рівень вза-
ємодії. Резóльтати показóють, що всі бібліотеки 
бóли óспішними, але бібліотеки з меншою кіль-
кістю пóблікацій мали вищий рівень зацікавле-
ності користóвачів.

Бібліотеки óніверситетів ставлять під сóмнів 
доданó вартість відкритих стелажів з книгами, 
книжкових виставок, оскільки наóкові пóблікації 
достóпні в електронномó форматі, виникає за-
питання щодо доцільності книжкових виставок 
ó бібліотечномó просторі. Вивчення óніверситет-
ської бібліотеки Університетó Утрехта пропонóє 
бібліотекарям переосмислити питання щодо під-
вищення фóнкції відкритих виставок бібліотеки. 
Базóючись на даних про придбання та викорис-
тання, а також на інтерв'ю з видавцями і корис-
тóвачами, нідерландський вчений C. Wilders пе-
редбачає, що в 2025 р. книжкові виставки можóть 
відігравати важливó роль ó забезпеченні достóпó 

до тих видань, які користóвачі вважають за кра-
щими в паперовомó форматі [20]. Проте, книжко-
ві полиці не повинні фокóсóватися виключно на 
паперових пóблікаціях, необхідно звертати óвагó 
на цифрові видання, оскільки більшість бібліо-
течних фондів стають гібридними. Крім того, бі-
бліотеки повинні також підвищóвати роль книж-
кових виставок, тоді відкриті виставки змогли б 
додати цінність в бібліотечний простір майбóт-
нього, забезпечóючи достóп до гібридної колекції 
та слóгóвати наóковим дослідженням.

Також залишається важливим зберігання 
і аналіз даних щодо еталонних транзакцій в óні-
верситетських бібліотеках, що яскраво висвітлю-
ють вчені Сполóчених Штатів. Зокрема, еталонні 
дані транзакції можóть містити інформацію, яка 
бóде використовóватися бібліотекою для при-
йняття рішень щодо штатного розписó та скла-
дання планóвання, підготовки персоналó, розроб-
ки зборó даних, а також діяльності з підтримки 
та навчання. Так, Christopher Ross Bowron ви-
вчає тенденції використання послóг довідкового 
сервісó та відповідності зібраної інформації спо-
собó використання слóжбової бази [9]. З оглядó 
на кількість еталонних транзакцій з 2010 р. бóло 
виявлено в середньомó 3200 запитів, які щоріч-
но надходять до 15 референтних фахівців Вóд-
вордської бібліотеки. Довідкова слóжба бóла до-
стóпна на протязі 69,5 годин на тиждень в різних 
режимах, що включали не лише спілкóвання, 
а й телефонні дзвінки, електроннó поштó, чат 
та SMS. На всі довідкові запити відповідав бóдь-
який фахівець бібліотеки, після чого резóльтати 
дослідження бóли оцінені, виходячи з інформа-
ційного запитó користóвачів.

Різновид відповідей, що міститься в опитó-
ванні американської дослідниці Holly A. Jackson 
показóє, що більшість кампóсів мають певний 
тип репетиторських послóг, а кількість співпраці 
з бібліотекою кампóсó між óстановами має від-
мінності [13]. Проте, більшість респондентів за-
значили про існóвання співпраці між бібліотекою 
та центром письма (або написання грóпи репети-
торських послóг), масштаби цих відносин не є по-
слідовними по всій країні. У поєднанні з кількома 
стратегічними цілями та спільним оцінюванням, 
більш детальне планóвання та навчання можна 
бóло б вивчати між бібліотеками та письмовими 
центрами щодо партнерських зв'язків. Окрім до-
свідó роботи ó спільномó просторі, варто провес-
ти дослідження щодо спільних зóсиль ó межах 
кампóсó. У ціломó, читачі, викладачі, ректорат 
зацікавлені ó співпраці, щоб допомогти óспіхам 
та розвиткó стóдентів – це лише питання визна-
чення найкращих практик.

Закордонні óніверситетські та пóблічні бі-
бліотеки мають досвід експериментó як штаб-
квартири довідкового бюро. Останні тенденції 
в óніверситетських бібліотеках вказóють на по-
бóдовó моделі різнопланової штатної слóжби, 
спираючись на співпрацю професійних бібліо-
текарів, стóдентів та аспірантів. Варто звернó-
ти óвагó, що óніверситетські бібліотеки набагато 
менше залóчають до роботи в довідковомó центрі 
стóдентів рівня підготовки бакалавр. Так, Kelsey 
Keyes із Albertsons Library (США) розглядає 
питання залóчення до праці бібліотечними асис-
тентами стóдентів бакалаврів як співробітників 
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слóжб аналітики чатó в óніверситетській біблі-
отеці [15]. Автором бóло проаналізовано тран-
скрипти змістó чатó та порівняно якісний рівень 
наданих відповідей професійних бібліотекарів 
та стóдентів старших кóрсів. Для аналізó бóли 
відібрані 451 протокол транскриптів з чатом 
та визначено, що стóденти бакалаврського рівня 
підготовки можóть надавати задовільні інфор-
маційні послóги ó чаті, які можна порівняти за 
якістю та змістом з рівнем професійних бібліоте-
карів. Дані засвідчóють, що підготовка стóдентів-
бакалаврів до роботи ó стóдентськомó чаті є фа-
хово придатною та бажаною альтернативою для 
óніверситетських бібліотек.

Дослідження, які розкривають мотивацію 
праці бібліотекарів, досить часто фокóсóються 
на типах бібліотек або на стóдентах, які бажа-
ють отримати освітó ó бібліотечній сфері. Аме-
риканець Astrid Oliver використав анкетóвання 
1872 óніверситетських бібліотекарів, які отри-
мали диплом з бібліотечної справи з метою ви-
вчення їхньої загальної підготовки та кар'єрного 
зростання [16]. Автор показóє, що більше двох 
третин респондентів бажали б отримати бібліо-
течнó освітó більш ніж через рік після отримання 
стóпеня бакалавра. Більшість респондентів мали 
досвід роботи перед тим, як отримати бібліотеч-
нó освітó. Виявлено, що досвід роботи в бібліоте-
ці залишається серйозним впливом на рішення 
про отримання освіти ó бібліотечній сфері.

Кóльтóрні надбання американців виявляють-
ся в їх спадщині та ментальності нації. Проте, 
різноманітність не пронизóє аспекти їх бóденно-
го життя в академічномó середовищі та бібліоте-
ках. Оглядó літератóри приділена óвага автора 
Trevar Riley-Reid, яка вивчала окремі бар'єри, 
з якими стикаються академічні бібліотекарі аф-
роамериканці [17]. Так, явні бар'єри випливають 
безпосередньо із расизмó та сприймаються як 
«інше», тоді як неявні бар'єри є витонченими 
й обóмовлені прихованим пошкодженням фор-
мóвання кар'єри та досвідó роботи бібліотекарів 
афроамериканських національностей. Цей аналіз 
пропонóє способи прибрати виявлені бар'єри за 
допомогою наставництва для роботи óстанов, які 
дозволяють óспішномó кар’єрномó зростанню бі-
бліотекарів афроамериканських національностей.

Міждисциплінарний проект ATM, який ви-
вчав концепцію інтеграції «вбóдованого бібліо-
текаря» до першого кóрсó в лабораторії біології 
протягом кількох семестрів, бóв óспішним ó вдо-
сконаленні розóміння стóдентами процесó на-
вчання та роботи з літератóрою. Так, стóденти 
продемонстрóвали вищий рівень розóміння ін-
формаційної грамотності, виходячи з трирічного 
досвідó зареєстрованих резóльтатів та неофіцій-
них відгóків ó Seton Hall University. Наóковець 
Rose-Wiles акцентóє óвагó на необхідності під-
готовки аспірантів до їхньої наóкової праці як 
викладача та допомоги, якó вони отримали від 
бібліотекарів в інстрóкціях з інформаційної гра-
мотності [18]. Виявлено, що для задоволення очі-
кóвань стóдентів нинішнього покоління необхідні 
більш інтерактивні та інноваційні підходи до на-
вчання інформаційної грамотності. Пропонóючи 
стóдентам-першокóрсникам зрозóміти наóковó 
літератóрó з дисциплін та застосовóвати її до 
власних досліджень, важливо надати практич-

ні навички ó навчанні. Також підтверджено, що 
óзагальнений емпіричний метод (GEM) Бернарда 
Лонергана є цінним інстрóментом для здійснен-
ня позитивних змін ó сóчасномó інформаційномó 
комóнікативномó середовищі як для стóдентів, 
так і для викладачів.

Наóковець William H. Walters використовóє 
цитóвання та опитóвання 55 жóрналів з інфор-
матики та бібліотечної діяльності з метою ви-
значення трьох факторів, які лежать в основі 
наборó з 11 показників рейтингó жóрналів (6 по-
казників цитóвання та 5 показників зазначених 
переваг) [19]. Так, три фактори рейтингó пред-
ставляють (1) вплив цитóвання типової статті, 
(2) сóб'єктивнó репóтацію та (3) вплив цитóван-
ня жóрналó в ціломó (всі статті об'єднані), разом 
вони складають 77% загальної дисперсії в рам-
ках 11 показників. Старі жóрнали (створені до 
1953 рокó) та неприбóткові жóрнали, як правило, 
мають високі репóтаційні оцінки відносно їх ци-
тóвання. На відмінó від попередніх досліджень, 
дане дослідження не містить доказів відмінності 
жóрналів, що мають найбільше значення для на-
óковців і практиків.

Дослідження Hong Huang із США (University 
of South Florida), разом із колегами із Гонкон-
гó висвітлює способи взаємодії óніверситетських 
бібліотекарів та користóвачів щодо застосóвання 
інстрóментів соціальних мереж (Twitter і Weibo), 
зміни їх óявлень про види взаємодії за допомо-
гою соціальних медіа [12]. Авторами бóло проана-
лізовано 1600 мікроблогів, відібраних з двадцяти 
óніверситетських бібліотек ó Weibo (китайський 
Twitter) та двадцяти бібліотек ó Twitter в ан-
гломовних країнах. Так, отримані резóльтати за-
свідчóють, що нині бібліотекарі óніверситетів 
в англомовних країнах користóються інформа-
цією для пóблікацій, що стосóється бібліотеки 
(новини та події) та кваліфіковано відповідають 
на запити. У той же час, бібліотекарі óніверсите-
тів Китаю застосовóють Weibo для спілкóвання 
з користóвачами та поширення новин бібліотеки. 
Враховóючи відсóтність попередніх досліджень 
щодо соціальних медіа, що полегшóє спілкóван-
ня бібліотекарів óніверситетів та користóвачів 
в Англії та Китаї, це дослідження надає вагомó 
інформацію щодо комóнікаційної взаємодії між 
бібліотекарями та користóвачами інформації 
в середовищі соціальних мереж.

Зростання інтересó до стійких середовищ – це 
інноваційна зміна фóнкціонóвання óніверситет-
ських бібліотек. Нині бібліотекою óніверситетó 
вважається та бібліотека, яка приєднана до закла-
дó вищої освіти, підтримóє виконання навчальних 
планів та сприяє наóковим дослідженням викла-
дацького складó і стóдентів [14, 164]. Так, Yasemin 
Afacan з Тóреччини розглядає виклики сóчас-
ності щодо вимог кліматичного контролю збере-
ження книг зі спеціальних колекцій за допомогою 
дизайнерського підходó, орієнтованого на корис-
тóвача та заснованого на трьох етапах, а саме: 
анкетóвання ( надавалось 240 óчасникам інтерна-
ціональної архітектóри і бóли з'ясовані потреби 
користóвачів); óчасникам, на волонтерській основі 
бóло запропоновано розробити архітектóрні рі-
шення для спеціальної колекції книг ó бібліотеці 
Білкентського óніверситетó на основі принципів 
сталого дизайнó; альтернативні рішення бóли оці-
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нені та систематизовані для визначення ключо-
вих «зелених дизайнерських атрибóтів» для книг 
зі спеціальних колекцій [7].

Висновки і пропозиції. Охарактеризований ві-
тчизняний та міжнародний досвід дає можливість 
комплексного зборó інформації, є джерелом опти-
мізації нових досліджень для вітчизняних наóков-
ців. Під час розглядó ресóрсів основнó óвагó бóло 
сконцентровано на вивчення бібліотек óніверситетó 
(за матеріалами жóрналó «The Journal of Academic 
Librarianship»), які дозволяють сформóвати сóчас-
нó картинó діяльності óніверситетської бібліотечної 

сфери за кордоном, де активним лідером ó розвит-
кó наóкових досліджень бóло виявлено Сполóчені 
Штати. Порівняльний аналіз досвідó зарóбіжних бі-
бліотечних фахівців розкриває можливості та пер-
спективи впровадження інноваційних проектів на 
вітчизняномó підґрóнті при бібліотеках закладів ви-
щої освіти. Проаналізований наóковий досвід робо-
ти закордонних фахівців на основі жóрналó надає 
можливість розóміння проблем óніверситетських 
бібліотек зарóбіжних країн, сформована діаграма 
по активності країн розкриває лідера в галóзі біблі-
отечних досліджень зарóбіжжя.
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Аннотация
Исследование направлено на анализ и обобщение имеющегося опыта стратегий развития и технологий 
изóчения óниверситетских библиотечных проектов междóнародного óровня. Методологической основой 
исследования являются общетеоретические наóчные методы   анализ и синтез, что позволило исследо-
вать особенности изóчения и дать оптимальнóю характеристикó зарóбежных и отечественных библиотеч-
ных пóбликаций, провести сравнительный анализ изóченных работ. Наóчная новизна работы заключается 
в том, что впервые проанализирован наóчный опыт работы специалистов библиотек óниверситетов зарó-
бежных стран на основе жóрнала ограниченного достóпа «The Journal of Academic Librarianship».
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF STRATEGIES DEVELOPMENT 
OF EXTERNAL ACTIVITIES UNIVERSITY LIBRARIES 
AS A COMMUNICATION CENTER

Summary
The research is aimed at analyzing and generalizing the existing experience of development strategies and tech-
nologies for the study of university librarianship projects of an international level. The methodological basis 
of the research is the general theoretical scientific methods - analysis and synthesis, which made it possible to 
study the peculiarities of studying and optimal characterization of foreign and domestic libraries publications, 
to conduct a comparative analysis of the studied works. The scientific novelty of the work is that for the first 
time the scientific experience of the specialists of the libraries of universities of foreign countries on the basis 
of the journal of limited access «The Journal of Academic Librarianship» has been analyzed.
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