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Тетяна Коляда-Березовська, Анастасія Коротка 
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МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ: 
ФОРМАТИ МАКС ТА ІНШІ СТАНДАРТИ МЕТАДАНИХ

Йдеться про фактори розвитку систем формування масивів 
метаданих для опису мережевих ресурсів. Увагу зосереджено на 
форматах ^иЪ^іп Соге Меіаіїаіа, Опііпе Іп/огтаііоп Ехскапде (ОШХ), 
співвідношенні ХМЬ і МАКС-форматів. Аналізуються деякі 
національні інструментальні засоби щодо бібліографічного опису 
різноманітних ресурсів.

Ключові слова: стандарти метаданих, МАКС-формат, ^иЪ^іп 
Соге Меіайаіа, ОШІХ, АЬЕРИ, ЬІБЕК МЕБІА.

Речь идет о факторах развития систем формирования массивов 
метаданных для описания сетевых ресурсов. Внимание сосредоточено 
на форматах ^иЪ^іп Соге Меіаіїаіа, Опііпе Іп/огтаііоп Ехскапде 
(ОШХ), соотношении ХМЬ и МАКС-форматов. Анализируются 
некоторые национальные инструментальные средства 
библиографического описания различных ресурсов.

Ключевые слова: стандарты метаданных, МАКС-формат, 
БиЫт Соге Меіаіїаіа, ОШХ, АЬЕРИ, ЬІБЕК МЕБІА.

№е аге іаїкіпд аЪоШ іке /асіогз о / іке йеуеїортепі о / зузіетз /ог 
/огтіпд теіаіїаіа аггауз /ог іїезстШпд пеіжотк гезоигсез. Аііепііоп із 
/осизеії оп іке /огтаіз о / БиЪИп Соге Меіаіїаіа, Опііпе Іп/огтаііоп 
Ехскапде (ОШХ), іке геїаііопзкір о / ХМЬ апй МАКС-/огтаіз. 8оте 
паііопаї іооіз /ог ЫЪНодгарЫс іїезстірііоп о / уагіоиз гезоигсез аге 
апаїугеії.

Кеу могйз: теіаіїаіа зіапіїагіїз, МАКС-/огтаі, БиЪИп Соге 
Меіайаіа, ОШХ, АЬЕРИ, ЬІБЕК МЕБІА.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) у 2015 р. узгодила Порядок 
денний до 2030 р., у якому, зокрема, зазначено: «Сьогодні у світі 320
000 публічних бібліотек і понад мільйона парламентських,
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національних, університетських, наукових і дослідницьких, шкільних і 
спеціальних бібліотек роблять все можливе, щоб інформація і навички, 
необхідні для її використання, були доступні кожному, що робить 
бібліотеки вкрай необхідними установами для усіх у цифрову епоху. 
Бібліотеки надають інфраструктуру для інформаційних і 
комунікаційних технологій..., допомагають людям розвивати свій 
потенціал для ефективного використання інформації і зберігають 
інформацію, щоб забезпечити постійний доступ до неї...» [4]. 
Проблема вдосконалення системи бібліотечно-інформаційного
обслуговування, що базується на електронних інформаційних ресурсах 
бібліотеки, залишається актуальною, особливо в аспекті 
запровадження міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційної 
діяльності та обміну бібліографічними даними [9]. Ще з 80-х років ХХ 
століття, коли Міжнародною організацією зі стандартизації 
(Іпіегпаііопаї 8іапгїаггї Огдапігаііоп -  180) була розроблена система 
стандартних протоколів, що отримала назву моделі взаємодії 
відкритих систем (Ореп 8у8Іет Іпіегсоппесііоп -  081 / 180) або 
еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМ ВВС), з'явилися 
найзагальніші рекомендації для побудови стандартних сумісних 
онлайнових програмних продуктів. Це вимагало відповідної
організації електронної інформації, обліку й технологічного
опрацювання електронних документів, кооперації та інтеграції, 
міжбібліотечної взаємодії, зв'язку бібліотек з іншими суб'єктами 
інформаційної сфери. Метою такої інформаційної співпраці стало 
створення корпоративних бібліотечних систем, організація 
корпоративної каталогізації першоджерел та систем розподілених 
ресурсів з онлайновим доступом [1, 87].

Відомо, що для повноцінної бібліотечної системи необхідна 
реалізація можливості повноцінного інформаційного обміну. У цьому
-  призначення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи 
(АБІС) — системи планування ресурсів бібліотеки, які 
використовуються для відстеження бібліотечних фондів, від їх 
замовлення та придбання до видачі відвідувачам бібліотек [10]. АБІС 
забезпечують опрацювання, аналітико-синтетичну обробку та 
представлення користувачам документного фонду бібліотеки (як
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традиційного (паперового), так і електронних інформаційних 
ресурсів), обслуговує бібліотечні фонди на всіх етапах. На формування
і функціонування інформації у сучасному інформаційному середовищі 
впливає низка факторів, серед яких ключовим визнається розвиток 
систем метаданих для опису ресурсів і, як вказує І. В. Лобузін, «від 
якості системи метаданих, її продуманості та відповідності 
міжнародним стандартам залежить успіх та інтероперабельність 
цифрового проекту наукової бібліотеки. Як показує міжнародний 
досвід процес вивчення, відбору та розвитку системи метаданих 
цифрового фонду є складним і відповідальним, і відповідно 
поділяється на декілька етапів: 1) вивчення основних потреб в 
метаданих; 2) розгляд та аналіз вже існуючих стандартів і проектів; 3) 
підготовка специфікації метаданих та розробка системи метаданих; 4) 
підготовка нормативно-методичної документації; 5) навчання 
співробітників та утримання служби метаданих» [7].

Для задоволення потреб бібліотек свого часу був розроблений 
формат МАКС, концепція якого знайшла широке застосування в різних 
галузях інформаційної діяльності. Так, всередині бібліографічного 
простору в таких суміжних галузях, як видавнича, бібліотечна та галузь 
інформаційних мереж, почали співіснувати три формати: ЦММАКС
— орієнтований на каталогізацію бібліотечних ресурсів, 0№ Х  — для 
складання бібліографічного опису на видавничу продукцію, та 
метадані — набори елементів бібліографічного опису для Іпіегпеї- 
ресурсів. Подальший розвиток спричинив виникнення потреби у 
створенні адаптованих рекомендацій для опису мережевих ресурсів. 
Це зумовило розробку формату ^иЫіп Соге Меіагїаіа, тобто набору 
елементів метаданих для опису семантики ^еЬ-документів, який ще 
називають Дублінським ядром ф С ), (прийнятий в 1995 р. у м. Дублін 
(США) на симпозіумі, організованому 0п1іпе Сотриіег ^іЬгагу Сепіег 
( 0 ^ С )  та Ш ію т і Сепіег їог 8ирегсотриІт§ АррНсаІіопз (№С8А). 
Метою розробки ^С  було створення простого набору елементів 
метаданих, що не потребує професійної підготовки та розрахований на 
тих, хто надає у глобальній мережі електронні матеріали з описом 
власних результатів. У дослідженні О. Баркової зазначається, що 
згодом світовою спільнотою були розроблені рекомендації з набору
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полів і методів опису електронних ресурсів. На сьогодні до набору ^С  
включено поля, що дозволяють описувати основні характеристики 
інформаційного ресурсу, для більш складного опису передбачено й 
підполя. Дані, зображені у форматі ^иЬ1іп Соге та інших подібних 
форматах, є основою формування масивів метаданих про чисельні 
ресурси, які існують в середовищі Іпіегпеї [1, 85]. Компактна і проста 
схема отримала широке поширення. При розробці ^С  не 
передбачалося, що нова схема повністю замінить МАКС. Схема ^С  
більш пристосована до використання пошукових інструментів, проте 
записи ^С  не забезпечують таку повноту і детальність, як МАКС- 
записи. У зв'язку з цим виникло питання: чи дійсно необхідно 
докладний опис (МАКС або ^С) для пошуку Іпіегпеї-ресурсів? 
Дискусії привели до пропозиції визначати 4 рівня каталогізації 
електронних ресурсів, залежно від важливості ресурсу: повні МАКС- 
записи, доповнені записи ^С , прості записи ^С  і використання тільки 
пошуку за ключовими словами, пропонованим пошуковими 
машинами.

Американською асоціацією книговидавців створений формат 
О№Х (Опїіпе Іпґогшаїіоп ЕхсЬапде) -  Міжнародний стандарт 
інформаційного обміну у книжковій торгівлі. 0№ Х  значно 
відрізняється від МАКС-форматів наявністю поруч з бібліографічними 
даними, які дозволяють ідентифікувати документ та розкривають його 
зміст, даних, що розглядають документ як товар. Структура цього 
формату значно простіша, ніж сімейства МАКС- 
форматів. Незважаючи на те, що 0№ Х  і МАКС націлені на різне 
використання даних, спільним для них є об'єкт опису -  з однією 
назвою, одним і тим же автором, виданий одним видавництвом. Це дає 
можливість будувати конвертори, таблиці відповідностей між 
елементами даних різних форматів. Зокрема, такий конвертор існує в 
Бібліотеці Конгресу. МАКС - ХМЬ -  стандарт-контейнер, метамова 
розмітки, що забезпечує просте структурне представлення даних, має 
досить широку сферу застосування і відіграє все більшу роль в 
інформаційному обміні. Як зазначає О. Н. Жлобінська [5], свого часу 
мала місце думка, що МАКС-формат віджив своє і повинен 
поступитися місцем XМ^ через низку переваг останнього над МАКС-
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форматами: 1) гнучкість -  в ньому немає фіксованого набору полів і 
певного синтаксису, це дозволяє користувачам створити свою власну 
мову; 2) відсутність жорстких обмежень на розмір запису, 3) 
можливість включення у запис інших текстів, звукових файлів, 4) 
широке поширення поза бібліотечною спільнотою. Проте, з часом 
висловлювання стали менш радикальними. Зазначені формати 
ЦММАКС, 0№ Х, ^иЬ1іп Соге та деякі інші існують і розвиваються 
паралельно. Вони не є альтернативними, але є специфічними для 
вирішення завдань бібліографічного опису в різних інформаційних 
галузях. Сумісність цих форматів і використання стандартних 
конверторів дозволяє використовувати дані щодо бібліографічного 
опису різноманітних ресурсів у послідовній інформаційній 
технології «видавництво-бібліотека-інформаційні мережі».

Групою єрусалимських програмістів, аналітиків та бібліотекарів 
в Єврейському університеті розроблено АБІС А^ЕРН. Програма 
АЬЕРН -  це інтегрована бібліотечна програма, що підтримує 
багатомовність, яка має дуже гнучкий апарат адаптації до потреб 
конкретної бібліотеки та забезпечує комплексну автоматизацію всіх 
процесів бібліотечної технології. Інструментальні засоби дають 
можливість: а) підтримувати графічні зображення і повні тексти 
документів; б) МАКС-сумісні формати; в) 180-стандарти; г) 
інформаційно-пошукові мови дескрипторного й класифікаційного 
типів з наявною в них системою посилань; д) авторитетні файли; е) 
штрихові коди (бар-коди); ж) протоколи передачі даних для роботи в 
локальних, корпоративних і глобальних мережах; з) ^ ^ ^ -с е р в е р , 
який надає широкий спектр послуг через Інтернет [6].

Французькою фірмою Ке1аі8 Іпґогтаї^ие Іпіегпаїіопаї було 
розроблено програмну систему АБІС ^IВЕК МЕ^IА, яка працює під 
керуванням постреляційної системи (ПС) керування базами даних Ріск. 
ПС ^іЬег забезпечує комплексну автоматизацію основних процесів 
бібліотечної технології. Можливе каталогізування за скороченим, 
середнім і повним набором екранних форм, створюваних при 
встановленні ^іЬег у конкретній бібліотеці. Є можливість 
обмінюватися даними з іншими системами у МАКС-сумісних 
форматах. Контроль книговидачі передбачає наявність на книгах і
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читацьких квитках етикеток зі штриховими кодами та апаратури для 
зчитування таких кодів. ^іЬег має набір довідників, що служить 
основою для формування авторитетних файлів, які забезпечують 
роботу з предметними рубриками та підрубриками та семантичними 
зв'язками між ними [3].

В умовах інформаційного суспільства подальшому розвитку 
відкритого доступу до інформаційних ресурсів, що містять результати 
наукових досліджень, сприяє інформаційне забезпечення е-8сіепсе як 
сучасного напряму діяльності бібліотек. Це передбачає активне 
використання технологій управління даними, зокрема, зумовлює 
необхідність здобуття бібліотекарями нових навичок щодо 
формування метаданих [8].
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