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Важливим джерелом у системі наукової комунікації, її найбільш успішним і вдалим засобом є науковий журнал, а журнальна стаття залишається, незважаючи на всі зміни в технології, «атомом наукового зв'язку». Наукова стаття була, є й буде необхідним джерелом поточної документованої інформації для наукового співтовариства. Це основний вимір науково-дослідного процесу, що створює систему для формального, упорядкованого й відкритого спілкування між ученими. 
В умовах глобалізації, бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій виникає потреба втілення в життя нових підходів до формування й поширення наукових статей. Це має бути високорозвинена система інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень, спрямована на повноцінне й оперативне задоволення потреб користувачів новітньою науковою інформацією з наукометричним апаратом. 
Як правило сьогодні друковані періодичні видання мають електронні версії, що розміщуються на сайтах видавництв і видавничих організацій (наукових установ, університетів тощо). 
Загальною тенденцією для розвитку електронних колекцій періодики в умовах глобалізації є їх інтеграція, що здійснюється як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
Прикладом світової практики найбільших зібрань періодики є журнальна колекція видавничої корпорації Elsevier. Вона містить понад 12 млн статей з близько 3 тис. серіальних видань. Але необхідно відзначити, що доступ до цих інформаційних ресурсів здійснюється на комерційних засадах. Інший приклад – Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU. Її інформаційні ресурси нараховують 16 млн. статей з більш як 6,8 тис. назв періодичних видань (серед яких 2,6 тис. російських і 0,3 тис. українських).  
Необхідність підтримки загальносвітової тенденції розвитку науково-інформаційних систем і прагнення до інтеграції вітчизняних напрацювань зі світовими здобутками в галузі мережевих систем інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень обґрунтовує актуальність теми роботи.
Основна мета роботи полягає у розробці теоретичних засад створення інтегрованого науково-видавничого, бібліотечно-інформаційного та наукометричного середовища України, як компоненти глобального інформаційного простору.
Для реалізації поставленої мети було поставлено та вирішено такі завдання:
	аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду мережевого забезпечення наукових досліджень;

створення інформаційно-технологічних засад формування та використання на єдиній технологічній платформі загальнодержавного репозитарію електронних версій наукової періодики;
дослідження наукометричних методів аналізу документальних потоків у системі інформаційно-бібліотечного забезпечення науки.
Методи дослідження. Основними методами дослідження є методи теорії інформаційних процесів і систем, теорії баз даних, теорії семантичних мереж, методів моделювання. Використано систему загальнонаукових методів, зокрема – аналіз та синтез, порівняльний тощо.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що уперше: 
	обґрунтовано синергетичний напрям функціонально-технологічних трансформацій наукового-інформаційного простору держави, який передбачає конвергенцію науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних процесів. Проведено апробацію визначеного напряму у процесі формування в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського загальнодержавного зібрання електронних версій наукової періодики;
	розроблено когнітивні засади створення та представлення на єдиній технологічній платформі науково-інформаційної системи бібліотеки, що інтегрує загальнодержавний репозитарій електронних копій наукової періодики та зібрання довідкової інформації про суб’єктів вітчизняних наукових комунікацій і дозволяє оперативно одержувати не лише документальну інформацію, а й відомості про її творців;
	обґрунтовано концептуальну модель даних загальнодержавної платформи наукової періодики, що передбачає використання формату розмітки даних XML і формату метаданих Дублінського ядра та підходи до забезпечення інтероперабельності платформи на рівні форматів семантичної структури метаданих;

проведено оптимізацію інформаційної технології формування ресурсів репозитарію, сутність якої в інтеграції з платформами найбільш значущих для наукової спільноти інформаційних проектів (зокрема, Google Академія), що дозволить залучити до аналізу вітчизняних публікацій закладений у них наукометричний інструментарій.
Практична значимість. Результати дослідження використано при створенні загальнодержавного репозитарію "Наукова періодика України", що станом на кінець 2012 р. містить понад 700 тис. електронних копій статей з більш як 1,8 тис. часописів, які представлені на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Статистика використання електронних копій наукової періодики України на порталі свідчить – загальна кількість переглядів статей видань щодоби сягає понад 300 тис. (три статті щосекунди). Річний економічний ефект від функціонування репозитарію в мережевому режимі, підтверджений актом впровадження, становить 5,5 млн грн.
Наукові та практичні результати роботи доповідалися й обговорювалися на міжнародних конференціях: "Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі" (м. Київ, 11–12 жовтня 2005 р.), "Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України" (м. Київ, 10–11 жовтня 2006 р.), "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій" (м. Київ, 5–6 жовтня 2010 р.), на міжнародних науково-практичних конференціях "Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики" (м. Київ, 25–26 травня 2004 р., 17–19 травня 2005 р., 16–18 травня 2006 р., 20–22 травня 2008 р. та 19–21 травня 2009 р., 25–27 травня 2010 р., 17–19 травня 2011 р.), а також на Міжнародному форумі "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (м. Львів, 7–9 жовтня 2009 р.)
Робота пов’язана з виконанням низки планових науково-дослідних проектів, які виконувалися в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського і пройшли державну реєстрацію. 
Тема роботи висвітлена в 16 публікаціях, з них 8 статей у наукових журналах (1 написана у співавторстві). 
Згідно даних пошукової та наукометричної системи Google Scholar проіндексовано 8 статей, які процитовано 16 раз, h-індекс Симоненко Т.В. становить – 2.
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