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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ
БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ
Анотація. У статті розглянуто основні елементи електронної бібліотеки, електронної
бібліотеки наукової установи, технологічні процеси електронної бібліотеки, функціональні
вимоги до побудови моделі електронної бібліотеки наукової установи. Розглянуто поняття
інформаційно-комунікаційна підтримка наукової діяльності, інформаційні системи,
метадані, інтероперабельність, моделі, інформаційні ресурси, управління. Уточнено поняття
управління інформаційними ресурсами і запропоновано функції управління
інформаційними ресурсами. Даються різні підходи до означення поняття метадані.
Розглянута модель побудови наукової електронної бібліотеки. Виділено аспекти
інтероперабельності. Представлено рівні інтероперабельності. Розглянуто підходи до
інтероперабельності електронних бібліотек та описано їх ключові характеристики. Виділено
структурні компоненти управління інформаційними ресурсами електронної бібліотеки
наукової установи. Запропоновано модель управління інформаційними ресурсами
електронної бібліотеки наукової установи.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Нині світові темпи створення і розвитку наукових
електронних бібліотек зростають. Росте користувацький попит, що говорить про
масовість і різноманітність колекцій електронних документів. Інформаційні ресурси
(ІР) в електронному вигляді, стають більш зручнішими для користування, ніж у
паперовому, через простоту отримання їх через всесвітню мережу Internet. Особливо це
важливо для науковців, тому що це не тільки зручність, а і швидкість розміщення
результатів своєї наукової діяльності на спеціальних сайтах, й ознайомлення з новими
передовими науковими відкриттями. Як наслідок така інформаційно-комунікаційна
підтримка наукової діяльності дуже важлива. «Інформаційно-комунікаційна підтримка
наукової діяльності — це допомога і сприяння суб’єктам наукової діяльності в
отриманні й розповсюдженні наукового результату з використанням ІКТ»[1, с. 167].
Електронні бібліотеки (ЕБ) є механізмами відображення наукової, освітньої, а також
технічної, художньої, публіцистичної та іншого типу відомостей.
«Електронна бібліотека — розподілена інформаційна система, що дозволяє
накопичувати, надійно зберігати й ефективно використовувати різноманітні колекції
електронних повнотекстових документів, які доступні в зручному для користувача
вигляді через глобальні мережі передачі даних»[2, с. 140].Управління інформаційними
ресурсами наукової електронної бібліотеки (НЕБ) є складним механізмом ЕБ, який
потребує детального вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичні питання
використання електронної бібліотеки розглянуті в працях: Спіріна О. М.,
© Т.Л.Новицька,Я.С.Левченко, 2014.

209

ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 39, №1.

Іванової С. М., Новицького О. В., Тевса Д. П., Петрова В. А., Кузнєцової М. В.,
Палей Д. Е., Курчинського Д.Н., Смирнова В. Н., Столярова Ю. Н., Кудрявцевої С. П.,
Колос В.В., Меррей Р. та ін. [2; 4; 5;7; 9; 10]. Над створенням електронної бібліотеки
освітнього закладу працювали:Тевс Д. П., Петров В. А., Кузнєцова М. В., Саух В. М.,
Великжанін Г. В., Фесенко Т. В. [4; 11], наукової установи: Іванова С. М., Спірін О. М.,
Новицький О. В.,Резніченко В. А.,
Проскудіна Г. Ю.,
Кудім К. А.,
Овдій О. М.,
Федотова О. А. [1; 2; 17; 18; 31]. Функціональні вимоги, технологію і архітектуру
електронної бібліотеки розробляли: Баркова О. В., Саух В. М., Великжанін Г. В.,
Фесенко Т. В., Федотова О. А. [6; 11; 18]. Проблему інтероперабельності розглядали:
Саух В. М., Великжанін Г. В., Фесенко Т. В., Stefan Gradmann, Михайлов І. С. [11; 12;
13].
Серед вітчизняних досліджень над питаннями електронної бібліотеки займалися:
Іванова С. М., Спірін О. М., Новицький О. В., Резниченко В. А., Проскудіна Г. Ю.,
Кудім К. А., Овдій О. М., Кудрявцева С. П., Колос В. В., Саух В. М., Великжанін Г. В.,
Фесенко Т. В., Яцишин А. В. та ін. [1; 2; 8; 9;11; 15; 17; 31; 32].
Значний внесок для розвитку електронної бібліотеки зробили зарубіжні фахівці:
Burnett K., Kwong Bor Ng, Park S., Stefan Gradmann, Candela L., Gianmaria Silvello,
John J. A. [3; 12; 16; 29; 30] та багато ін.
Але проблема побудови моделі управління інформаційними ресурсами
електронної бібліотеки наукової установи ще недостатньо вивчена.
Метою дослідження є побудова моделі управління інформаційними ресурсами
електронної бібліотеки наукової установи, що може бути використана у процесі
розвитку мережі електронних бібліотек галузевих наукових установ.
2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основними методами, що використовувалися в цьому дослідженні, є аналіз
ресурсів мережі Інтернету, методичної і спеціальної літератури з досліджуваної
проблеми, публікацій вітчизняних і зарубіжних учених; основних елементів ЕБ,
функціольнальних вимог до побудови ЕБ, моделей ЕБ освітніх закладів, наукових
установ, моделей для розв’язання проблеми інтероперабельності мережі ЕБ, функцій
управління ІР. На основі узагальнення й моделювання побудували модель управління
інформаційними ресурсами наукової електронної бібліотеки.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Поняття інтероперабельності мережі електронних бібліотек
Відомості й дані в науковій електронній бібліотеці відображаються в статичному
або динамічному видах. Це можуть бути публікації, факти, книжки, монографії, статті,
ключові терміни, персони, презентації, статистичні дані тощо. Тому інформаційну
систему (ІС) потрібно розглядати як низку інформаційних об'єктів — набір атрибутів,
визначеної семантики, що описує дані в ІС. Методом опису інформаційних об'єктів є
метадані. Існує багато трактувань метаданих, усіх їх можна поділити на два підходи:
перший — до нього відноситься все, що стосується бібліотечної справи (використання
електронних каталогів і т. п.), другий — відноситься до так званих «комп’ютерних
наук» (управління даними і т. п.) [3]. Структуровані дані, з певними формалізованими
властивостями називають метаданими. Існують окремі вимоги до метаданих для
подання їх у науковій електронній бібліотеці. На основі системи метаданих будуються
основні технологічні процеси електронної бібліотеки [4]: зберігання, пошук
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інформаційних ресурсів, навігація по сайту електронної бібліотеки, видалення,
додавання або зміна інформаційних ресурсів, управління доступом до інформаційних
ресурсів і т. д. Отже, інформаційні ресурси складаються з метаданих і контенту і
зберігаються в архівах — репозиторіях наукової електронної бібліотеки. Проаналізуємо
детальніше склад наукової електронної бібліотеки. У роботах [5, с. 13–14; 6, с. 116; 7,
с. 235] є схожими основні елементи технологічної моделі електронної бібліотеки,
структури ЕБ на яких побудовані основні підсистеми будь-якої бібліотеки, але вони не
охоплюють всього. Наприклад [5, с. 13–14]:
1) сховище, що містить ресурси, їх атрибути, взаємодію між ресурсами й
атрибутами;
2) зберігання інформаційних ресурсів;
3) доступ до сховища й інформаційних ресурсів.
Окремі науковці розглядають модель наукової електронної бібліотеки, що
складається з інформаційної складової «сутності» і зв'язків між об'єктами наукової
електронної бібліотеки. Ієрархія сутностей складається з фізичного об’єкта (основний
об’єкт моделі, у якому зберігаються всі об’єкти даної моделі НЕБ), атрибуту фізичного
об’єкта (ідентифікатор фізичного об'єкта, назва, тема, ключові слова, версія, анотація),
змісту всіх інформаційних контентів даної моделі і їх атрибутів, класів з відповідними
атрибутами і класифікаторів, які використовуються під час задання деяких їх атрибутів
[8, с. 28–31].
Стосовно системної архітектури запуску середовища електронної бібліотеки
виділяють сервер, репозиторій, базу даних, різні додатки, інтерфейси, утиліти, вебпортал, працівників, користувачів та ін. У [9, с. 20] склад електронної бібліотеки
розрізняють за змістом (інформаційні об’єкти будь-якого виду і змісту, будь-якої
давності, уже сформовані — видання визначеного періоду, і ті, що тільки поступили до
репозиторію — тематичні, хронологічні, предметні, за ознакою цінності, а також великі
за змістом електронні колекції, створювані для розвитку людства у будь-якій сфері
діяльності), за ступенем доступності (сховища інформаційних ресурсів встановлені і не
встановлені у всесвітній мережі, а також резервні копії), за видами надання даних (копії
текстових інформаційних ресурсів в електронному вигляді, бази даних, а також
оголошення, матеріали конференцій, препринти, повідомлення, публікації, аудіо- і
відеоінформація в електронному вигляді, у вигляді цілісних графічних зображень —
наприклад рукописні матеріали).
До компонентів електронної бібліотеки і процесів ЕБ, відносять: сховища
метаданих, методи зберігання ресурсів за ієрархією, криптографування, збірки і
журнали в електронному вигляді, збір та розповсюдження інформаційних ресурсів,
сканування інформаційних ресурсів, репозиторії, контроль авторських прав, пошук
відомостей, автоматизація ЕБ, ідентифікація і безпека, доставка електронних
документів, портали, міжбібліотечний абонемент, [10, с. 58–61].
У роботі [11, с. 10] було визначено, що основними завданнями використання
електронних бібліотек є інтеграція інформаційних ресурсів і ефективна навігація в них.
У проекті Europeana [12] для мережі ЕБ на чільному місці постає проблема
інтероперабельності. Для концепції Ініціативи відкритих архівів (OpenArchivesInitiative,
OAI) однією з головних цілей і завдань стала розробка й упровадження стандартів
інтероперабельності відкритих архівів для ефективного поширення й обміну
контентом. У [13] підтримка інтероперабельністі електронними бібліотеками дає
можливість взаємодіяти з іншими електронними бібліотеками, може виражатись у
вигляді обміну даними і метаданими, а також надавати сервіси з розподіленого
виконання пошукових запитів і підтримки інтеграції гетерогенних ресурсів.
Інтероперабельність під час створення ІС дозволяє інтегрувати різноманітні джерела
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різних за своєю природою і структурою даних, дозволяючи будувати мережу зв’язків
між інформаційними об’єктами [12]. Згідно словника інформаційних технологій
(InformationTechnologyVocabulary)
інтероперабельність
визначається
як
інформаційний обмін, виконання програми або передавання даних між різними
функціональними модулями способом, який не вимагає від користувача практично
ніяких знань про унікальні характеристики цих модулів [14, с. 5].
З огляду на систематичність можна виділити чотири аспекти інтероперабельності:
1) об'єкти інформаційного обміну — це сутності, які насправді повинні бути
перетворені в сценаріях взаємодії. Ці сценарії покривають етапи від повного
представлення змісту цифрового інформаційного об'єкта до більш простих
представлень таких об'єктів, наприклад, через набори атрибутів метаданих. Через ці
об’єкти інформаційного обміну користувач чи інша програмна платформа може
взаємодіяти з основною системою;
2) функціональна інтероперабельність. Може розглядатися з різних підходів. Це
може бути просто обмін і розповсюдження цифрового контенту. Інший підхід дозволяє
отримувати функціональне вирішення проблеми об'єднання цифрових об'єктів у
загальному рівні інтеграції контенту. На цьому рівні між системною інтеграцією
функціональна інтероперабельність вимагає надання користувачам або програмним
додаткам можливості взаємодії з декількома електронними бібліотеками через
уніфіковані інтерфейси. Більш простим з технологічної точки зору є створення
загальної архітектури і переліку сервісів, які інтегрують контент в єдиній точці;
3) лінгвістична інтероперабельність (багатомовність) можна розглядати двома
різними способами: як багатомовні інтерфейси користувача до електронних бібліотек
або як динамічні багатомовні методи вивчення об'єктів DigitalLibrary. У другому
способі можна виділити три типи підходів: динамічний переклад запиту на різних
мовах, динамічної трансляції метаданих відповідати на запити на різних мовах або
динамічної локалізації цифрового контенту;
4) технологічні стандарти, що дозволяють різні види взаємодії і мають значну
кількість реалізацій, спрямованих на сумісність метаданих, таких як Z39.50/SRU+SRW
або методів збору на основі OAI-PMH, або підходів, заснованих на веб-службах
(SOAP/UDDI), або через стандартизовані в JCR (JSR 170/283) інтерфейси API, а також
використання GRID на основі платформ, таких як iRods.
Виділяють два види інтероперабельності: структурну — для різних взаємодіючих
ІС, які оперують єдиною інтерпретацією структури даних [13]; і семантичну — спільне
використання різнорідних інформаційних ресурсів на семантичному рівні [15, с. 15].
Загалом можливо виділити чотири рівні інтероперабельності (рис. 1): технічний,
синтаксичний, функціональний та семантичний.

Рис. 1. Рівні інтероперабельності
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3.2. Моделювання інтероперабельності електронних бібліотек
Розглянемо підходи до інтероперабельності цифрових бібліотек, що ілюструють
характеристики інтероперабельності. Є низка моделей для вирішення проблеми
інтероперабельності мережі електронних бібліотек.
Делос
Еталонна
модель
системи
управління
цифрової
бібліотеки
(DelosReferenceModelforDigitalLibraryManagementSystems, DELOS) є єдиною моделлю
для архітектури, функціональності і технологічних компонентів електронних бібліотек.
Основними об'єктами інтероперабельності є цифрові інформаційні ресурси, які
визначаються за ідентифікатором інформації об'єкта.
Є Еталонна модель ЕБ (DigitalLibraryReferenceModel, DLRM) [16] призначена для
розробки більш вузьких, спрощених моделей ЕБ, з конкретною архітектурою і
подальшою їх реалізацією в рамках створюваних інформаційних систем. У цій моделі
конкретизують поняття: ЕБ, система ЕБ, система управління ЕБ; моделюють ЕБ для
різних категорій користувачів: кінцевий користувач ЕБ, розробник ЕБ, системний
адміністратор ЕБ, розробник додатків для ЕБ; узагальнюють основні області, на які
розбита модель ЕБ: контент, користувач, функціональні можливості, якість, політики,
архітектура і кілька додаткових [17, с. 66].
Як основа для єдиної теорії Електронних бібліотек (DigitalLibraries, DLS)
формалізували 5S - модель (5S - model), яка використовує набір основних абстракцій:
потоки, структури, простір, сценарії та суспільства, що взаємодіють між собою.
Інтероперабельність у 5S - моделі буде застосована для структурованих наборів даних
об'єктів.
ObjectReuseand Exchange (OAI-ORE) є моделлю для збору, накопичення й обміну
розподілених веб-ресурсів з різними форматами представлення. Об'єктами
інтероперабельності є наукові текстові документи. Функціональна перспектива
обмежена декількома функціями пошуку об'єктів, різноманітних маніпуляцій з
об’єктами та персоналізацій.
Інформаційне середовище JISC (JISCinformationenvironment) надає інтегрований
доступ до мережі дослідницького і платформи електронного навчання в
Великобританії. Інтероперабельністю ресурсів є сховища контенту і платформи
електронного навчання. Функціональною перспективою є об'єднання сховища контенту
і платформи електронного навчання з використанням спеціальних служб у всеосяжну
модель. У перспективі є зростання наукового співтовариства, яке підтримує і
використовує сховища наукових документів.
Окремо виділяють функціональні вимоги до моделі ЕБ [18].
1. Довготривале, захищене зберігання інформації.
2. Повнота, достовірність походження документа.
3. Історичність інформації.
4. Наявність семантичних анотацій
для забезпечення ідентифікації і
класифікації ресурсів.
5. Підтримка неоднорідних і слабо структурованих інформаційних ресурсів.
6. Підтримка семантичних взаємозв’язків між інформаційними ресурсами.
7. Представлення інформації користувачу у вигляді вибраним користувачем.
8. Наявність адаптивних сервісів для пошуку інформаційних ресурсів.
9. Підтримка
зовнішніх
інтерфейсів
для
вирішення
проблем
інтероперабельності під час інтеграції із зовнішніми системами.
10. Підтримка роботи із зовнішніми джерелами.
Під моделлю будемо розуміти об’єкт, ідентичний даному за якимись
параметрами, за певних умов [19]. Також модель розглядається як особлива форма
кодування інформації раніше невідомою.
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Отже, у статті було розглянуто різні структури моделі наукової електронної
бібліотеки й функціональні вимоги до наукової електронної бібліотеки.
3.3. Модель управління інформаційними ресурсами наукової електронної
бібліотеки
Постійно зростаючий обсяг ІР вимагає від ЕБ нових рішень для управління
даними і надання доступу до них. І в першу чергу це стосується електронної бібліотеки
наукової установи. Саме через науковий прогрес розвиваються всі освітні галузі, що є
надзвичайно важливим для розвитку держави, у всіх її сферах. Наука є стержнем для
економічного і соціального розвитку держави.
Для побудови моделі управління інформаційними ресурсами електронної
бібліотеки наукової установи визначимось з поняттям «управління інформаційними
ресурсами». Проаналізуємо основні поняття. У колективній монографії [2, с. 142]
«інформаційний ресурс» трактується як «сукупність документів у інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо) або сукупність інформаційних
продуктів певного призначення, які необхідні для забезпечення інформаційних потреб
споживачів у визначеній сфері діяльності».
У великому енциклопедичному словнику «управління — елемент, функція
організованих систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), що
забезпечує зберігання певної структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію їх
програм і цілей» [20]. В універсальному словнику-енциклопедії — «це дія на певний
процес (об'єкт) з метою забезпечення бажаного його перебігу; спостерігається в
біологічних і застосовується у технічних й економічних системах» [21]. У тлумачному
словнику української мови — «прийняття стратегічних рішень в міру виявлення
потенційних проблем» [22].
Серед науковців цим питанням займалися в основному в галузі державного
управління. Так у роботі [23, с. 26–27] вказується, що зараз немає повноцінного
пояснення змісту і категоріального визначення поняття управління. Але з існуючих
визначень можна зробити висновок про те, що «повне прояснення змісту поняття
управління пов'язано з розв’язанням двох завдань. По-перше, із визначенням повного
набору суттєвих ознак, що відрізняють процеси управління від інших процесів; подруге, з уточненням самих цих ознак». І розуміють управління «як цілеспрямований
інформаційний вплив керуючої підсистеми на керовану підсистему, між якими є
зворотний зв'язок».
Визначення поняття «управління інформаційними ресурсами» досліджувалось
вченими в галузі інформаційного менеджменту це «оперативне використання
інформації як стратегічного ресурсу з метою забезпечення конкурентноздатності
організації»[24, с. 14].
У роботі [25] «управління інформаційними ресурсами означає: оцінювання
інформаційних потреб на кожному рівні й у межах кожної функції управління;
вивчення документообігу організації, його раціоналізацію, стандартизацію типів і форм
документів, типізацію інформації і даних;подолання проблеми несумісності типів
даних;створення системи управління даними тощо».
Відповідно до існуючих визначень управління інформаційними ресурсами —
це комплекс дій, спрямованих на створення умов для цілеспрямованого, оперативного
використання сукупності документів у інформаційних системах або сукупності
інформаційних продуктів певного призначення, які необхідні для забезпечення
інформаційних потреб споживачів у визначеній сфері діяльності.
Функції управління інформаційними ресурсами:
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1. Цілеспрямований відбір і накопичення ІР.
2. Систематизація ІР за певними принципами.
3. Створення можливостей оперативного знаходження користувачами
необхідної інформації.
4. Передбачення можливості корекції метаданих ІР адміністратором ЕБ.
Для можливості взаємодіяти мережі ЕБ, які наприклад, створені на різних
технологічних платформах, мають гетерогенні інтерфейси, формати або протоколи
обміну інформації та ін., необхідно забезпечення інтероперабельності на всіх рівнях
ЕБ. Управління гетерогенними інформаційними ресурсами можливо за умови
інтероперабельності на будь-якому рівні ЕБ.
З метою розвитку мережі ЕБ НАПН України побудуємо модель управління
інформаційними ресурсами ЕБ наукової установи (рис. 2).
У результаті дослідження було виділено такі структурні компоненти управління
інформаційними ресурсами ЕБ наукової установи: інформаційний об’єкт, джерело
інформаційних об’єктів, метадані, колекція ресурсів, представлення інформаційного
об’єкту, представлення множини інформаційних об’єктів, управління інформаційним
об’єктом, аналіз використання інформаційних ресурсів, політика, якість, пошук,
навігація, агрегатор, відношення між інформаційними об’єктами, онтологія, зберігання
ресурсів, профіль користувача.
Центральним об’єктом моделі є інформаційний об’єкт. Змістовим представленням
інформаційного об’єкта є певний файл, який описаний метаданими. Тобто
інформаційний об’єкт перебуває у певному відношенні з метаданими. Він може
перебувати в певних відношеннях з іншими інформаційними об’єктами. Кожен
інформаційний об’єкт, який є набором метаданих і файл, може мати певне
представлення. Наприклад, для веб-додатків це може бути web-сторінка, яка може мати
різний дизайн і різні управляючі елементи стосовно інформаційного об’єкта. Тобто,
якщо розглядати інформаційний об’єкт у мережі зв’язаних даних (LinkedData) [26] або
у вигляді анотованої сторінки для користувача, чи сторінки для адміністратора, то в
кожному з цих варіантів сторінка буде мати різний вигляд. Саме через сторінки
представлення інформаційних об’єктів відбувається керування або перегляд даних. Під
час керування інформаційним об’єктом у користувача, у якого є певні права, що
визначаються його роллю, можуть бути різні можливості, а саме видалення чи
редагування інформаційного об’єкта. Під час редагування інформаційного об’єкта
користувач повинен дотримуватися певних правил (політиками), що прийняті в
електронній бібліотеці. Однією із складових політики оцінювання якості метаданих,
детальніше про цю політику розглянуто в [27], є якісні показники інформаційного
об’єкту. У першу чергу це стосується якості метаданих. Якщо у користувача є права
стосовно рецензування об’єкта, то під час рецензування він повинен перевіряти його
контент загалом на відповідність якісним критеріям політики.
Під час використання інформаційних об’єктів користувач отримує доступ через
форму пошуку або через переходи по навігаційним посиланням. Наразі користувач
знову ж працює з різними представленнями множини інформаційних об’єктів. Об’єкти,
які утворюють цю множину, агрегуються з різних джерел. Оскільки агрегація об’єктів
має розв’язувати проблеми інтероперабельності, то ці питання у випадку семантичної
або структурної гетерогенності інформаційних об’єктів можна розв’язувати за
допомогою онтологічного підходу, детальна суть такого підходу розглянута в [28].
Джерелами інформаційних об’єктів можуть бути інші електронні бібліотеки чи та сама
електронна бібліотека.
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Рис. 2. Модель управління інформаційними ресурсами ЕБ наукової установи
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ході проведеного дослідження було уточнено поняття управління
інформаційними ресурсами, виділено функції управління інформаційними ресурсами й
основні структурні компоненти електронної бібліотеки наукової установи, побудована
модель управління інформаційними ресурсами наукової електронної бібліотеки, що
забезпечує якісне, швидке представлення інформаційного ресурсу зареєстрованому
користувачу НЕБ, зручний інтерфейс і ефективну навігацію в ній у разі дотримання
прав захисту інформаційних об’єктів. Поряд із цим можливе розмежування прав
доступу відповідно до ролі користувача, робота з множиною інформаційних об’єктів,
які представлені з різних джерел і які за допомогою НЕБ виводяться на сторінці
інтерфейсу НЕБ.
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Дослідження процесу формування ІР ЕБ з огляду на потреби наукових установ є
перспективою подальшого дослідження.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы электронной библиотеки,
электронной библиотеки научного учреждения, технологические процессы электронной
библиотеки, функциональные требования к построению модели электронной библиотеки
учреждения. Рассмотрено понятие информационно - коммуникационная поддержка
научной деятельности, информационные системы, метаданные, интероперабельность,
модели, информационные ресурсы, управление. Уточнено понятие управления
информационными ресурсами и предложены функции управления информационными
ресурсами. Даются различные подходы к определению понятия метаданные.
Рассматриваемая модель построения научной электронной библиотеки. Выделены аспекты
интероперабельности. Представлены уровни интероперабельности. Рассмотрены подходы к
интероперабельности электронных библиотек и описаны их ключевые характеристики.
Выделены структурные компоненты управления информационными ресурсами
электронной библиотеки учреждения. Предложена модель управления информационными
ресурсами электронной библиотеки учреждения.
Ключевые слова: модель; метаданные; интероперабельность; электронная библиотека.
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Abstract. The article deals with the basic elements of an electronic library, digital library of
research institutions, digital library processes, the functional requirements for a model of digital
library of research institution. It is considered the concept of information and communication
support of research activities, information systems, metadata, interoperability, models, information
resources management. It was specified the concept of resource management and proposed
resource management functions. There are given different approaches to the definition of the
concept of metadata and presented the model building of scientific digital libraries, as well as
highlighted aspects of interoperability, which are presented by their level, Approaches to
interoperability of digital libraries are considered, as well as described their key characteristics. It
is emphasized the structural components of resource management for digital library of research
institution and the model of resource management for digital library of research institution is
proposed.
Keywords: model; metadata; interoperability; electronic library.
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