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Перспективи використання Open Journal Systems у бібліотеках ВНЗ
України
Міжнародна сучасна видавнича платформа Open Journal Systems передбачає набір
інструментальних засобів, необхідних для забезпечення технологічного супроводу повного
циклу публікації наукових журналів та подальшого використання електронної бібліотеки
періодичних видань.
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Процеси підготовки видань до друку давно вже відбуваються за допомогою
комп’ютерної

техніки

та

інформаційних

технологій.

Існує

низка

спеціалізованих пакетів програмного забезпечення під загальною назвою
«Настільні видавничі системи». Наслідком цього є те, що практично всі сучасні
друковані видання мають електронний аналог у вигляді оригінал-макету. У
більшості своїй ці аналоги втрачаються одразу або через певний час після
публікації видання. Особливо це стосується періодичних видань, які містять
актуальну, сьогоденну інформацію і, на відміну від книжок, ніколи не
перевидаються. У кращому разі їхні оригінал-макет використовують для
публікації на сайтах, у гіршому – просто знищують. У 2010 році Книжковою
палатою України проводилась науково-дослідна робота за темою «Дослідження
ролі й місця електронних аналогів видань і бібліографічних баз даних у системі
соціальних комунікацій». У результаті дослідження дійшли висновку щодо

можливості створення та використання фонду електронних оригіналів-макетів
друкованих видань у Книжковій палаті України й пропозиції щодо внесення
відповідних змін у законодавство України, зокрема в закони України «Про
обов’язковий примірник документів» та «Про авторське право і суміжні права».
Такий спосіб поповнення національного інформаційного фонду має суттєві
переваги як для держави, суспільства в цілому, так і для суб’єктів видавничої
справи [5, с. 8].
Постає завдання щодо формування структурованої інформації про
періодичні видання України, які подані в українському сегменті Інтернету на
національному, регіональному, галузевих рівнях. Це набуває актуальності у
зв’язку з Наказом Міністерства освіти та науки України, Національної академії
наук України, ВАК України про затвердження «Положення про електронні
наукові фахові видання» від 30.09.2004 року. Згідно з цим наказом електронні
фахові видання є істотним доповненням до існуючої системи наукових
комунікацій [8].
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки» вимагає «створення необхідної технічної і
технологічної інфраструктури, електронних інформаційних ресурсів в архівах,
бібліотеках та музеях, науково-дослідних установах з визначенням вимоги
щодо обов'язкового зберігання в єдиному електронному форматі результатів
наукової діяльності та забезпечити вільний доступ до результатів наукових
досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України» [1,
с. 518]. На підставі цих законів можна зробити висновок про актуальність
впровадження інформаційних технологій у бібліотеках ВНЗ України, зокрема
відкритих журнальних систем.
Відкриті

журнальні

системи

(Open

Journal

Systems)

–

програмне

забезпечення з відкритим вихідним кодом для ведення рецензованих журналів,
створених за «Проектом загальнодоступних знань», та випущене за ліцензією
GNU General Public License [3]. Даний проект фінансується з федерального

бюджету США і

передбачає підвищення зручності доступу до наукових

досліджень.
Open Journal Systems перекладено 26 мовами (українська, чеська, датська,
нідерландська,

англійська,

перська,

французька,

німецька,

грецька,

індонезійська, італійська, японська, португальська, іспанська, турецька та ін.).
Переклад на інші 13 мов знаходиться у стані розробки. Усі переклади створені
та

підтримуються

спільнотою

користувачів

Open

Journal

Systems.

Open Journal Systems (відкриті журнальні системи) – це система управління
публікацією журналів.
Особливості ВЖС:
− встановлення та керування відбувається локально;
− редактори налаштовують вимоги, секції, процес розгляду і т.д.
− відображення і керування вмістом через Інтернет;
− модуль підписки на доступ до вмісту;
− повна індексація вмісту системи;
− інструменти для читання вмісту вибираються редактором;
− повідомлення поштою і система коментарів для читачів;
− повна контекстно-залежна система інтерактивної довідки.
Переваги:
− доступність для всіх журналів по всьому світу.
− відкритий доступ до публікацій розширює коло читачів журналу, а
також його внесок у суспільне благо в глобальному масштабі.
На офіційному сайті приведений вибірковий перелік журналів, які
використовують Open Journal Systems. Це не повний список з більш ніж 11 500
назв журналів (станом на грудень 2011 року), і включає в себе тих, хто заявив
про свою зацікавленість використання даної системи. Даний список наочно
показує розмаїття використання OJS [2].
Можна зробити висновок, що вищі навчальні заклади світового рівня
активно інтегрують та використовують відкриті журнальні системи, у той час,
як ВНЗ України тільки починають використовувати дану систему. Технічним

партнером

у

нашій

країні

є

Національна

бібліотека

України

імені

В.І. Вернадського. На міжнародній науковій конференції «Формування і
розвиток бібліотечного електронного середовища» було поінформовано про
вибір НБУВ програмного комплексу Open Journal Systems для реалізації ядра
нової технологічної платформи для проекту «Наукова періодика України».
Також зазначалося, що НБУВ як генеральному технологічному інтегратору
проекту відводиться роль основної "хмари", яка здійснює в масштабах країни
програмно-технологічний

супровід

науково-видавничої

та

бібліотечно-

інформаційної діяльності, а також роль "хмарного" сховища даних. Доповідачі
відзначили, що вітчизняна науково-видавнича спільнота, в цілому, з інтересом
відгукнулася на пропозицію [6].
Цю систему впроваджено в ряді ВНЗ України, зокрема в НАУ. Для
забезпечення публікації наукових статей Науково-технічної бібліотеки НАУ,
співробітниками НДІ ІТТ був введений в експлуатацію веб-сервер і встановлена
система публікації журналів "Open Journal Systems" за Інтернет-адресою
http://jrnl.nau.edu.ua. ВЖС повинна забезпечити більш повну індексацію
наукових видань НАУ пошуковими системами в Інтернеті [7].
OJS – багатомовна система, що дозволяє публікувати журнали на різних
мовах. Також забезпечує багатомовну підтримку, що дозволяє створювати
журнал, який видається двома або навіть трьома мовами. Приємним моментом
є наявність української локалізації починаючи з версії 2.3, що дозволяє вільно
використовувати дану систему у бібліотеках України.
Станом на квітень 2012 року виявлено більше 12800 назв журналів з усього
світу. Графік зображений на Рисунку 1.

Рисунок 1. Кількість видань журналів OJS (на квітень 2012 року)
На Рисунку 2 показана карта поширення журналів у світі станом на січень
2012 року, як відомо, за допомогою Open Journal Systems. Розробники
рекомендують зареєструвати журнал на сайті Public Knowledge Project, щоб
мати найактуальнішу інформацію щодо кількості журналів.
Карта базується на ідентифікації місцезнаходження сервера, на якому
розміщена установка журналу з OJS, і може не відображати фактичного
місцезнаходження головного редактора журналу або видавництва.

Рисунок 2. Поширення журналів, які використовують OJS
Відкриті журнальні системи було розроблено для сприяння розвитку
рецензованих

публікацій

з

відкритим

доступом,

надання

технічної

інфраструктури не лише для презентації в Інтернеті журнальних статей, але й
для усього процесу редакційного керування, в тому числі подання статті,
кількаразового рецензування, а також індексації. ВЖС спирається на осіб, що
виконують різні функції, такі, як редактор, директор журналу, рецензент, автор,
читач і т.д.
Програмне забезпечення є комплексним рішенням, яке включає в себе
додатки, так як і інші проекти, що підтримуються спільнотою, що дозволяє
легко інтегрувати нові можливості без необхідності зміни ядра системи. Деякі
додатки, які інтегровані в OJS, включають інструменти для полегшення
індексації в Google Академія та PubMed Central [2]. Відкриті журнальні системи
також сумісні з LOCKSS, що допомагає забезпечити постійне архівування та
постійний доступ до змісту журналу [4].
Розглянемо детальніше основні особливості Open Journal Systems.

Відкриті журнальні системи повинні задовольнити потреби як користувачів,
так і редакторів журналів, підвищити якість забезпечення електронними
журналами.
На Рисунку 3 показано схему необхідного програмного забезпечення та
ресурсів, що використовуються, закінчуючи кінцевим продуктом – Open Journal
Systems. Програмний продукт реалізований на PHP версії 4.2 і працює із
сервером баз даних MySQL версії 3.23 і вище, або PostgreSQL, у якості вебсервера можуть виступати як Apache від 2.0.4, так і Microsoft IIS 6.
Підтримуються такі операційні системи: Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X,
Windows та ін.

Рисунок 3. Необхідне програмне забезпечення
На Рисунку 4 схематично зображено процес редагування та публікації
електронних журналів. Умовно його поділяють на 5 етапів, на кожному з яких
учасники активно взаємодіють між собою. Система забезпечує повний
життєвий цикл електронного журналу, від подання матеріалів автором до
опублікування та збереження в архівах.

Рисунок 4. Процес редагування та публікації
На попередньому рисунку показано розподілення роботи між різними
людьми, тобто кожен з них має чітко визначену роль. Усього в OJS
передбачено 10 глобальних ролей користувачів, кожна з яких передбачає власні
обсяги прав і власний технологічний інструментарій:
1. Адміністратор сайту
2. Менеджер журналу
3. Відповідальний редактор

4. Редактор розділу
5. Рецензент
6. Літературний редактор
7. Редактор верстки
8. Коректор
9. Автор
10. Читач
Адміністратор сайту має повні права на керування всією системою. У
процесі редагування та публікації адміністратор не бере участі.
Менеджер журналу керує всією системою публікації. Від нього не
вимагається володіти передовими технічними навичками, але дана робота
потребує вміння заповнення шаблонів та завантаження файлів. Менеджер
журналу налаштовує журнал і набирає до секції редакції відповідального
редактора, редактора розділу, літературних редакторів, редакторів верстки,
коректорів і рецензентів. Менеджер журналу також має доступ до інших
системи управління журналу, може створювати нові розділи для журналу,
редагувати електронну пошту користувачів, керувати інструментами читання.
Літературний редактор виправляє граматичні помилки, працює з авторами,
щоб переконатися, що все на місці, забезпечує суворе дотримання бібліографії і
стилів тексту, а також створює чистий, відредагований примірник для
редактора верстки, щоб переробити на набірній дошці, які будуть опубліковані
в форматі журналу. Редактор верстки готує гранки в HTML, PDF, PS тощо,
тобто у файли, які будуть використані для електронної публікації. На
наступному етапі коректор і автор уважно читають на набірній дошці текст
журналу в різних форматах, у яких він буде публікуватись. Коректор і автор
записують усі помилки форматування і друкарські помилки. Потім подають їх
редактору верстки. Так відбувається зворотній зв'язок між учасниками на етапі
редагування.
Детальніше з усіма функціями та можливостям Open Journal Systems можна
ознайомитися на офіційному сайті, завантаживши довідник користувача. При

необхідності, розробники надають технічну підтримку. До неї входять різні
види послуг, з якими можна детальніше ознайомитись на офіційному сайті
Public Knowledge Project.
На рисунку показано знімок екрану встановленої Open Journal Systems у
Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ «Криворізький національний
університет».

Переглянути

дану

веб-сторінку

можна

за

адресою:

http://journal.kdpu.edu.ua.

Рисунок 5. Впровадження OJS у Криворізькому педагогічному інституті
Для публікації та редагування доступні два журнали: “Філологічні студії” та
“Педагогіка вищої та середньої школи”. Для того, щоб мати можливість
публікувати, редагувати, корегувати, залежно від наданої користувачу ролі,
треба зареєструватись в системі.
Отже, міжнародна сучасна видавнича платформа Open Journal Systems
передбачає набір інструментальних засобів, необхідних для забезпечення
технологічного супроводу повного циклу публікації наукових журналів та
подальшого використання електронної бібліотеки періодичних видань.
Open Journal Systems гнучко налаштовується, підтримує всі процеси
життєвого циклу журналу (від подачі рукопису, рецензування, оформлення,
розповсюдження, доступ, збереження в архівах).

До переліку переваг цієї системи можна віднести: оперативність підготовки
та поширення публікацій, швидкий пошук та одержання необхідної інформації,
можливість

налагодження

зворотного

зв’язку

«автор

–

користувач»,

тиражування (за необхідності), вирішення спектра бібліотечних питань,
екологічність, належне представлення України у глобальних інформаційних
мережах і сприяння підвищенню її іміджу в світовому співтоваристві.
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