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Резюме
Стаття окреслює викликані розвитком цифрових тех-
нологій зміни, зафіксовані в галузі енциклопедичної 
справи на прикладі підготовки окремих новітніх ви-
дань в мережі Інтернет ("Scholarpedia" та "Scholarly 
Community Еncyclopedia"). З появою кількадесят років 
тому електронних енциклопедій галузь отримала ін-
новацію у вигляді мультимедійності енциклопедично-
го контенту та швидкості його пошуку. Проте нині роз-
виток електронної енциклопедистики набуває ознак 
переходу від формальних змін до якісних, пов’язаних 
із вдосконаленням енциклопедичної інформації та її 
підготовки. Зокрема, модель створення таких видань, 
як "Scholarpedia" та "Scholarly Community Еncyclopedia" 
засвідчує нові підходи до організації енциклопедичної 
справи, відмінні від традиційних, що розширюють 
можливості для підвищення якості енциклопедій, ви-
ходу їх на новий рівень. 

Ключові слова
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Abstract
The article describes the changes in the sphere of encyclopedia publishing (online en-
cyclopedic practice) on the example of some notable Internet resources (Scholarpedia 
and Scholarly Community Encyclopedia) caused by the development of digital tech-
nologies. With the appearance of electronic encyclopedias in the late 20th century, the 
encyclopedic activity has innovated with the multimedia content and the speed of its 
search. However, today digital encyclopedic practice is moving from formal to qualita-
tive changes associated with the improvement of encyclopedic content and its building. 
In particular, the model of creating the analyzed in this article the Scholarpedia and the 
Scholarly Community Encyclopedia shows new approaches to the organization of ency-
clopedic practice that are different from the traditional ones. It expands the opportunities 
for improving the quality of encyclopedias as well as reaching them to a new level.
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ВСТУП

Від часу появи й початку поширення нового формату енциклопедич-
ної літератури – електронних енциклопедій – минуло 40 років1, однак 
період трансформації традиційних паперових енциклопедій в електронні 
складно назвати завершеним. З одного боку, постійний розвиток цифро-
вих технологій надає імпульсів для поступу електронної енциклопедисти-
ки, що спонукає створення нових сучасних форм представлення довідкової 
інформації. З іншого – суспільний і науковий прогрес зумовлює вдоско-
налення методів і засобів збирання, опрацювання, аналізу та поширення 
інформації, а також її енциклопедизації. 

1 1981 року було створено електронну версію "Britannica Encyclopaedia" (на CD-
дисках) для читання на комп’ютерах, що започаткувало розвиток електронної енци-
клопедистики. При цьому процес цифровізації "Britannica Encyclopaedia" редакція 
розпочала ще в середині 1970-х років. Докладніше див.: (Железняк, Іщенко, 2021a).
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Між іншим, такий прогрес перманентно розширює знання про світ і 
людину, тобто активно стимулює збільшення корпусу енциклопедичних 
знань, що, наприклад, загострює питання формування реєстру гасел су-
часних енциклопедій, оскільки інформація в них дуже часто не встигає ві-
дображатися своєчасно. З цієї точки зору в сучасних реаліях дещо дивною, 
позбавленою будь-якої доцільності виглядає практика підготовки й опу-
блікування енциклопедичних слóвників (реєстрів) – видань, зміст яких 
складає перелік гасел і їх коротких дефініцій; на їх основі традиційно готу-
ють енциклопедії чи іншу довідкову літературу2. Нижче ми покажемо, що 
сучасні енциклопедії можна творити за іншими принципами, де явище 
попереднього реєстру гасел може бути відсутнім, а загальні енциклопедії 
виникають як сукупність галузевих.

Характеризуючи розвиток електронного книговидання в останньому 
десятилітті 20 ст., Т. Ю. Киричок акцентує увагу передусім на ознаках, що 
надають їм перевагу над паперовими виданнями: "У складі електронних 
книг, що за самою своєю природою дозволяють охопити набагато більшу 
кількість графічного матеріалу при значно менших витратах, порівняно 
з традиційними виданнями, стали застосовуватися ще й мультимедійні 
компоненти — цифрові звукові або відеофрагменти, анімаційні вставки в 
основну частину видання, а також елементи віртуальної реальності" (2010, 
с. 269). Нині ці ознаки притаманні електронним енциклопедіям. А втім, 
тенденції останніх десятиліть засвідчують поступове зміщення акцентів із 
вдосконалення форм представлення інформації на якісні характеристики 
змісту енциклопедій і вмісту статей у них.

Мета нашого дослідження – окреслити нові тенденції розвитку су-
часної електронної енциклопедистики у світі на прикладі прогресивних 
енциклопедій наукового характеру. Для досягнення цієї мети докладно 
схарактеризуємо особливості двох онлайн-енциклопедій – "Scholarpedia" 
й "Scholarly Community Еncyclopedia", методи творення яких істотно від-
різняються від усталених, традиційних, що засвідчує нові напрями розви-
тку сучасної енциклопедистики. Пропоноване дослідження ґрунтується 
на описовому методі й методі аналізу.

Опис історичного процесу енциклопедичної справи – одна з популяр-
них тем в енциклопедознавчих студіях українських дослідників. До питань 
розвитку електронної енциклопедистики зверталися Г. В. Боряк (2013), 
Г. В. Воронка (2015), Т. В. Добко (2014), П. І. Жежнич і М. Г. Гірняк (2012), 
М. Г. Железняк і О. С. Іщенко (2018), Т. Ю. Киричок (2010), С. О. Лісіна 
(2020), Я. М. Пилинський (2018), Н. І. Черниш (2016) та ін., які здебільшо-

2 В Україні це явище спостерігаємо на прикладі підготовки проєкту "Велика укра-
їнська енциклопедія": від 2013 року, тобто початку роботи над цим проєктом, опублі-
ковано низку тематичних слóвників і лише 1 тис. примірників першого тому.
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го досліджували українські або найвідоміші у світі енциклопедії. За наши-
ми спостереженнями, "Scholarpedia" та "Scholarly Community Еncyclopedia" 
досі не фігурували в українському науковому дискурсі, що надає цій статті 
додаткової новизни.

РЕЗУЛЬТАТИ

Класичне розуміння енциклопедії сформувалося в 18–19 ст. і передба-
чає довідкову літературу для забезпечення інформаційних потреб людей, 
представлених у форматі паперових книг, часто багатотомних, що укла-
даються видавництвами [9]. У кінці 20 ст. розвиток інформаційних тех-
нологій, зокрема Інтернету, здійснив революцію в рецепції й поширенні 
знань: людство отримало можливість здобувати й споживати інформацію 
поза паперовими джерелами, а також ставати учасником її колективного 
творення. З’явилось явище "мудрості натовпу" – концепція, що пропонує 
ідею переваги інтелектуального потенціалу колективу людей над окреми-
ми індивідами високого фахового рівня. Ця концепція знайшла втілення в 
широкомасштабній енциклопедичній співпраці людей по всьому світу під 
назвою "Вікіпедія". Попри те, що чимало досліджень свідчать про часто 
нижчу якість багатьох статей у "Вікіпедії", порівняно з традиційними ен-
циклопедіями (наприклад, за даними J. Giles (2005), стаття наукової тема-
тики у "Вікіпедії" містить у середньому чотири неточності, а в "Britannica 
Encyclopaedia" – три), факт появи енциклопедичних видань, створених 
внеском випадкової групи ентузіастів, засвідчує нову, раніше не відому 
модель створення великих енциклопедій.

Уважаємо, що видозміна характеру підготовки енциклопедичних ви-
дань, яка полягає в тому, що їх почали готувати не редакційні колекти-
ви, а спільноти людей, є фундаментальною новацією в енциклопедичній 
справі, пов’язаною із входженням людства в цифрову епоху. Електронні 
формати тексту, мультимедійний супровід, доступність, мобільність – це 
все те, що притаманне не лише новітнім енциклопедіям, а книговидавни-
цтву загалом, однак у студіях з енциклопедознавства чомусь саме на них 
акцентують найбільшу увагу, коли аналізують сучасний стан в енциклопе-
дичній галузі. Натомість на принципові зміни, що здатні внести новації в 
концепцію видань, покращити організаційний процес редакції, досягнути 
вищої надійності інформації тощо, чомусь звертають увагу значно мен-
ше. Саме ці зміни яскраво помітні на прикладі появи окремих онлайн-ен-
циклопедій, зокрема високопрофесійних наукових видань Scholarpedia" 
та "Scholarly Community Еncyclopedia". Як відомо, наука є найістотнішим 
чинником технічного й соціального прогресу, відповідно, наукові енци-
клопедії, тобто такі, що творять передові науковці світу й висвітлюють на-
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укові поняття, здатні демонструвати прогресивні ідеї, моделі, технології, 
отже, й визначати напрям розвитку енциклопедичної справи. Цим пояс-
нюємо актуальність та нашу мотивацію аналізу саме цих енциклопедій.

Scholarpedia. Онлайн-енциклопедію "Scholarpedia" (http://www.
scholarpedia.org) створено 2006 року за основними принципами "Вікі-
педії": вільний доступ до читання та редагування енциклопедичних ста-
тей та добровільна участь у творенні енциклопедії. До того ж в її осно-
ві – програмне забезпечення "MediaWiki", що надає обом енциклопедич-
ним сайтам схожого зовнішнього вигляду й подібних функціональних 
можливостей. Водночас існують і принципові відмінності. Так, статті в 
"Scholarpedia" створюють лише фахівці (передусім науковці). Кожна стат-
тя є авторською. Учасники енциклопедичного сайту обов’язково викорис-
товують своє справжнє ім’я. Перед написанням статті автор повинен заре-
єструватися на сайті енциклопедії, зазначаючи особисті дані, що свідчать 
про його експертний рівень. Створена стаття не може бути опуб лікована, 
доки її не буде схвалено щонайменше двома рецензентами – зареєстро-
ваними на сайті енциклопедії фахівцями, котрі вже мають опубліковані 
чи прийняті до друку статті. Рецензування – не анонімне: автор статті 
бачить ім’я і прізвище рецензентів, а серед їхніх завдань – перевірка ін-
формації про автора на її достовірність. Статті може редагувати кожен, 
хто зареєструвався на сайті, незалежно від рівня компетентності, однак 
запропоновані коригування не оприлюднюються без попередньої їх екс-
пертизи, здійсненої автором статті чи іншими зареєстрованими на сайті 
фахівцями. Кожна стаття містить цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI). 
Його присвоюють у зв’язку з тим, що енциклопедію "Scholarpedia" фор-
мально зареєстровано як електронний науковий журнал з міжнародним 
серійним номером (ISSN 1941-6016). Журнал передбачає оприлюднен-
ня щорічного тому, що складається з 12 щомісячних випусків. На відпо-
відній сторінці сайту "Scholarpedia"3 подано перелік усіх томів і випусків. 
Прикметно, що випуски 15 тому (2020 рік) здебільшого порожні, тобто 
без статей, лише у 6, 7, 9 і 11 випусках вміщено по одній статті. Це свід-
чить про те, що статті в енциклопедії з’являються доволі повільно, а вихід 
випусків і томів – умовна формальність, зумовлена необхідністю засвід-
чити науковий характер енциклопедичних статей. На сьогодні загальний 
обсяг енциклопедії – 1812 рецензованих статей.

Ідея цієї енциклопедії полягає в тому, щоб фундаментальні наукові 
відкриття, які з’являються в наш час, були описані в енциклопедичному 
форматі власне авторами цих відкриттів чи особами, причетними до них. 
"Scholarpedia" складається з предметних розділів, що умовно названо спе-
ціалізованими (галузевими) енциклопедіями – "Енциклопедія прикладної 

3 Див.: http://www.scholarpedia.org/article/Special:Journal (переглянуто: 30.03.2021).

http://www.scholarpedia.org/
http://www.scholarpedia.org/
http://www.scholarpedia.org/article/Special:Journal
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математики" (Encyclopedia of Applied Mathematics), "Енциклопедія астро-
фізики" (Encyclopedia of Astrophysics), "Енциклопедія небесної механіки" 
(Encyclopedia of Celestial Mechanics), "Енциклопедія обчислювального 
інтелекту" (Encyclopedia of Computational Intelligence), "Енциклопедія об-
числювальної нейронауки" (Encyclopedia of Computational Neuroscience), 
"Енциклопедія конденсованого середовища" (Encyclopedia of Condensed 
Matter), "Енциклопедія динамічних систем" (Encyclopedia of Dynamical 
systems), "Енциклопедія теоретичної фізики елементарних частинок" 
(Encyclopedia of Theoretical High Energy Physics), "Енциклопедія експери-
ментальної фізики елементарних частинок" (Encyclopedia of Experimental 
High Energy Physics), "Енциклопедія гідродинаміки" (Encyclopedia of Fluid 
Dynamics), "Енциклопедія порушень головного мозку" (Encyclopedia of 
Models of Brain Disorders), "Енциклопедія нейронауки" (Encyclopedia of 
Neuroscience), "Енциклопедія ядерної фізики" (Encyclopedia of Nuclear 
Physics), "Енциклопедія фізики" (Encyclopedia of Physics), "Енциклопедія 
квантової та статистичної теорії поля" (Encyclopedia of Quantum and 
Statistical Field Theory), "Енциклопедія простору-часу та гравітації" 
(Encyclopedia of Space-Time and Gravitation), "Енциклопедія дотику" 
(Encyclopedia of Touch), "Енциклопедія контролю рухів" (Encyclopedia of 
Motor Control). За задумом, кожна наукова дисципліна має бути представ-
лена окремою енциклопедією, що дозволить вважати проєкт "Scholarpedia" 
науковою енциклопедією загального (універсального) типу. Як бачимо, 
нині її формують тематичні розділи, присвячені лише фізичним і біоло-
гічним наукам з відносно не великим реєстром статей.

"Scholarpedia" інколи стає об’єктом наукових досліджень: її порівню-
ють із "Вікіпедією", з’ясовуючи, якою мірою перша переважає другу за 
якістю поданої інформації. Так, у розвідці (Ouyang, 2014) резюмовано, що 
співпраця фахівців "Scholarpedia" забезпечує значно вищий рівень якос-
ті енциклопедичних статей, ніж внески випадкових людей у "Вікіпедії". В 
окремих публікаціях (Stankus, Spiegel, 2010) наголошено на тому, що стат-
ті "Scholarpedia" готують на основі ширшої наукової бази, про що свідчить 
аналіз пристатейної літератури в обох енциклопедіях: у "Вікіпедії" посила-
ються на меншу кількість наукових публікацій, до того ж цитовані статті 
поступаються за наукометричними показниками тим, на які покликають-
ся автори "Scholarpedia". І навіть у деяких студіях автори звертають увагу 
на активне використання в освітній практиці "Вікіпедії" як засобу навчан-
ня й зауважують, що на цю роль більше претендують фахові енциклопедії, 
зокрема "Scholarpedia", бо має суттєві переваги за якістю представленої в 
ній інформації (Diao, Tzanova, Bishop, 2021).

Scholarly Community Еncyclopedia. Онлайн-енциклопедію вільно-
го доступу "Scholarly Community Еncyclopedia" (https://encyclopedia.pub) 

https://encyclopedia.pub
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засновано 2018 року науковим видавництвом "MDPI" (Швейцарія), що 
відоме публікуванням низки наукових журналів із різних галузей знань 
(майже 300 видань). Дослідників, які подають статті до журналів цього 
видавництва, залучають на добровільних засадах до авторства в енцикло-
педії "Scholarly Community Еncyclopedia". Видавництво заохочує науковців 
писати енциклопедичні статті: завдяки спеціальній кредитній системі на-
дає можливість за менші кошти публікувати статті в наукових журналах. 
Ця енциклопедія має на меті висвітлювати й популяризувати найкращі 
здобутки наукової думки, що оприлюднюють у журналах зазначеного ви-
давництва (Lin, 2021).

Існує кілька моделей створення статей в енциклопедії "Scholarly 
Community Еncyclopedia". Одна з них передбачає адаптацію під енцикло-
педичний формат уже опублікованих у журналах чи збірниках статей 
(або розділів монографій). За нашими спостереженнями, таку енцикло-
педичну статтю формують шляхом дублювання частини наукової статті, 
зокрема параграфів, присвячених огляду й стану дослідження питання. 
Її створення ініціює автор наукової статті. Оскільки енциклопедична й 
наукова статті ідентичні, мають того самого автора й належать тому ж 
видавництву, то про порушення будь-яких авторських прав чи принци-
пів наукової етики не йдеться. Інша модель полягає в підготовці цілком 
нової енциклопедичної статті, тобто написаної "з нуля". Статті біогра-
фічного типу (зазвичай вони описують персоналій, котрих публікують 
у видавництві "MDPI", і, як ми помітили, авторами таких статей є особи, 
яким статтю й присвячено) оприлюднюють лише на сайті енциклопедії. 
Натомість небіографічні загальні статті проходять етап рецензування, 
після чого вони з’являються водночас у спеціально створеному міждис-
циплінарному журналі "Encyclopedia" (ISSN 2309-3366). Кожна стаття 
містить цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI). В описі про журнал за-
уважено, що статті цього періодичного видання не повинні демонстру-
вати новизни чи інноваційності, а мають подавати узагальнення з важ-
ливих тем, містити покликання на вагомі наукові праці чи інші надійні 
джерела інформації.

Нині енциклопедія складається з таких тематичних розділів: гумані-
тарні науки і мистецтво (Arts & Humanities), біологічні науки (Biology & Life 
Sciences), економічні науки та бізнес (Business & Economics), хімія та мате-
ріалознавство (Chemistry & Materials Science), комп’ютерні науки та мате-
матика (Computer Science & Mathematics), інженерна справа (Engineering), 
екологія й науки про Землю (Environmental & Earth Sciences), медици-
на та фармакологія (Medicine & Pharmacology), фізичні науки (Physical 
Sciences), здоров’я та гігієна (Public Health & Healthcare), соціальні науки 
(Social Sciences). За підсумками 2020 року енциклопедія містила 6499 ста-
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тей, станом на кінець жовтня 2021 року – понад 16 тис. Переважна біль-
шість статей стосується біологічних наук, менше – гуманітарного циклу.

Портал, на якому представлено енциклопедію й журнал, названо 
"MDPI Encyclopedia". За задумом, ресурс має бути розширений появою 
тематичних (предметних) енциклопедій. Це станеться тоді, коли кожний 
тематичний розділ міститиме достатню для цього кількість статей. 

ОБГОВОРЕННЯ

Обидві розглянуті енциклопедії, що орієнтовані передусім на наукову 
спільноту, – рецензовані видання з формальними ознаками наукових жур-
налів, завдяки чому досягається їхній науковий статус. Можна сказати, що 
сучасна якісна наукова енциклопедія – це гібридний варіант енциклопедії 
та наукового журналу. Таке поєднання забезпечує не лише високий рівень 
рецензування статей (отже, й відповідний рівень надійності інформації), а 
й спонукає науковців брати участь в енциклопедичних проєктах – енци-
клопедичні статті зараховуються до наукового доробку4 й мають потенціал 
бути високоцитованими.

У нинішньому вигляді енциклопедії "Scholarpedia" і "Scholarly Com mu-
nity Еncyclopedia" є базою якісних статей енциклопедичного змісту, що не 
мають наперед визначеного слóвника. Контент енциклопедій, реєстр їхніх 
гасел розширюється залежно від актуальності висвітлення тих чи інших 
питань та ініціативи фахівців-ентузіастів готувати енциклопедичні статті. 
Отже, обидві енциклопедії перебувають у стані розвитку, а з точки зору 
перспектив можуть бути визначені як попередній етап на шляху до ство-
рення систематизованої енциклопедії. На цьому шляху передбачено фор-
мування тематичних енциклопедій, а згодом на їхній основі – загальних. 
У такому вигляді наукова загальна енциклопедія є чимось більшим, ніж 
енциклопедія, радше – енциклопедичною базою знань. 

Між іншим, запропоноване розуміння побудови сучасних енцикло-
педій спостерігаємо й серед українських фахівців. Так, концепція "Україн-
ської універсальної енциклопедії", над якою працював Інститут енцикло-
педичних досліджень НАН України в середині 2000-х рр., передбачала її 
укладання на основі тематичних матеріалів, які мали готувати спеціалізо-
вані редакції на базі установ НАН України. Такі матеріали сприяли б, з од-

4 Наприклад, в Україні енциклопедії хоч і визнаються Законом України "Про 
наукову науково-технічну діяльність" довідковим типом наукової літератури, проте 
авторські статті в них не впливають на рейтингові показники науковця, оскільки су-
часні методики оцінювання наукової діяльності працівників закладів вищої освіти, 
національних академій тощо енциклопедичні статті не зараховують до основних по-
казників звітності, а орієнтують на публікування статей у виданнях, що індексуються 
міжнародними наукометричними базами типу "Scopus".



54

О. Іщенко

Дослідження. Енциклопедистика

ного боку,  якісному наповненню "Української універсальної енциклопедії", 
а з іншого – появі академічних галузевих енциклопедичних видань. Та ке-
рівництво НАН України підготовку цього видання згодом передало спад-
коємцям "Української радянської енциклопедії" (йдеться про вже згадану 
"Велику українську енциклопедію").

Нині, але вже на рівні суто електронної енциклопедистики, подібну 
модель відстоює Л. М. Демська-Будзуляк (2020, с. 41) щодо "Української 
літературної енциклопедії" (УЛЕ), над якою працює Інститут літератури 
ім. Т. Шевченка НАН України: "На першому місці має стояти мультиме-
дійна електронна база УЛЕ, що дозволить на її основі формувати різнома-
нітні тематичні, а то й універсальні енциклопедії".

Для порівняння доречно навести інші шляхи появи енциклопедій 
у наш час. Показовим є приклад, зафіксований в Росії: там як продо-
вження "Большой российской энциклопедии" (БРЭ) планують заснува-
ти енциклопедичний портал "Знания", ідея виникнення якого пов’язана 
з урядовими розпорядженнями, а мета – зі спробою створення росій-
ського аналогу "Вікіпедії". З огляду на інтерв’ю головного редактора БРЭ 
С. Кравця (Гончарук, 2021) можна стверджувати, що автори проєкту 
багато акцентують на формальних ознаках, адже апелюють до різних 
кількісних показників майбутньої електронної енциклопедії (слóвник на 
рівні 160–170 тисяч гасел до 2025 року, не менше 10 тисяч авторів-екс-
пертів). Серед заявлених інноваційних рис цього проєкту – супровід ен-
циклопедичних статей науковими статтями спільної тематики, статтями 
інших енциклопедій (для цього хочуть інтегрувати ресурси Національної 
електронної бібліотеки) та дискусійними майданчиками (сторінки, на 
яких експерти обговорюють зміст статей). От тільки в "Scholarpedia", 
"Scholarly Community Еncyclopedia" зв’язок статей з іншими публіка-
ціями встановлюють гіперпосиланнями, розміщеними у пристатейній 
бібліографії, а експертне обговорення відбувається у форматі науково-
го рецензування. Загалом дискусійний майданчик – це запозичення з 
"Вікіпедії",  де зміст статей обговорюють люди, компетентність яких неві-
дома. Впровадження цього інструменту в проєкті "Знания" наштовхує на 
думку, що достовірність і фаховість статей у ньому може не перевищу-
вати рівень "Вікіпедії". У цілому ж, як показано в дослідженнях, сучасна 
російська енциклопедистика є одним із засобів поширення ідеологічної 
пропаганди, що, зокрема, яскраво помітно на матеріалі статей, які опису-
ють сучасний Крим, окреслюючи його геополітичний статус (Железняк, 
Іщенко, 2021b). Це свідчить про те, що вважати російські енциклопедії 
джерелом достовірних знань некоректно. А зазначена модель побудови 
порталу "Знания", найімовірніше, жодним чином не змінить характеру 
сучасної російської енциклопедистики.
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"Суспільства знань" – термін, що побутує в соціальних науках, і 
пов’язаний з активним поширенням у соціумі наукових знань завдяки роз-
витку науки й культури. Вважаємо, розвиток електронної енциклопедис-
тики, що виявлятиметься передусім у появі енциклопедичних баз знань, 
сприятиме поширенню цього явища в дедалі більшій кількості країн світу.

Варто сказати, що сьогодні в галузі кібернетичних наук також існує по-
няття енциклопедичних баз знань, утім вони з’являються з метою розвитку 
штучного інтелекту. Завданням таких баз є формалізація людських знань у 
вигляді структурованих даних, що забезпечують машинну обробку інфор-
мації (вміння комп’ютерних машин "читати" інформацію). Прикладом та-
кої бази знань є "DBpedia", яку створюють на основі "Вікіпедії" (Hofer et al., 
2020).

Отже, ще раз наголосимо, що нині новітні енциклопедії є електрон-
ними базами знань. Тож цілком справедливо, коли в збереженні паперо-
вого формату енциклопедичних видань сьогодні часто вбачають сумнів-
ну доцільність. Справді, загальновідомо, що в паперових енциклопедіях 
інформація частково деактуалізується ще на етапі верстки й виготов-
лення тиражу, натомість у мережевих енциклопедіях (онлайн-енцикло-
педіях) застарілі дані можна своєчасно замінити новими. Однак тут ми 
маємо справу не лише з постійною появою нових знань і можливостями 
оперативної їх фіксації в довідковій літературі, а й зі шляхами збережен-
ня корпусу енциклопедичних знань людства в цілому. Наприклад, енци-
клопедія "Британіка", що 2013 року перейшла на електронний формат, 
має понад 250-річну історію друку енциклопедії (від 1768 року здійснено 
15 перевидань), засвідчуючи ґрунтовну базу фізично накопиченої енци-
клопедичної інформації. 

Загалом кореляція паперового й електронного форматів виходить за 
межі енциклопедистики й стосується книговидавництва загалом, де відхід 
у небуття паперових книг найближчим часом всерйоз ніхто не розглядає. 
Більше того, окремі статистичні спостереження свідчать, що нині в часи 
сучасної пандемії, викликаної коронавірусною інфекцією, коли активність 
людей через карантинні заходи "мігрує" у кіберпростір, а книжкові мага-
зини змушені зачинятися, дедалі більше людей у світі віддають перевагу 
саме паперовим книгам, а не електронним (Richter, 2021).

Створення електронних енциклопедій, вважаємо, доречне, коли 
йдеться про тематичні, галузеві енциклопедії, що накопичують відомості 
довідкового характеру про предмети, явища, процеси, об’єкти навколиш-
ньої дійсності, стан актуальності яких (відомостей) визначається постій-
ним поступом наукових досліджень. Аби джерело довідкової інформації 
завжди містило своєчасні дані, їхнім основним форматом має бути елек-
тронний.



56

О. Іщенко

Дослідження. Енциклопедистика

Дещо в інших умовах перебувають національні енциклопедії, що є 
корпусами знань про країну, народ, "національну духовну й матеріаль-
ну культуру, мову, літературу, історичні надбання народу, що мають ве-
ликий потенціал виховувати ціннісні орієнтири особистості" (Железняк, 
2020). По-перше, в таких виданнях інформація потребує менших змін, 
а окремі статті взагалі можуть не втрачати актуальності тривалий час. 
По-друге, національні енциклопедії – це не лише спосіб накопичення й 
поширення знань, а й культурний феномен, своєрідна візитівка держави, 
символ її духовно-інтелектуальної зрілості, засіб поширення національ-
них інтересів, патріотизму тощо. Національна енциклопедія не може 
бути лише віртуальною; це стратегічно важливий для розвитку держа-
ви культурний об’єкт, що повинен мати свою історію, зокрема й історію 
друку томів. Особливо це актуально для країн, що постали на геополі-
тичній карті світу зовсім недавно або перебувають під загрозою втрати 
суверенітету. Як влучно зауважено, "у кінці 20 – на початку 21 ст. майже 
кожна європейська держава вже мала свою національну енциклопедію і 
значну кількість одно- і багатотомних словників" (Воронка, 2015). Саме 
це дозволяє укладачам цих видань легко переходити від друку томів до 
електронного формату й продовжувати роботу над проєктами. За остан-
ній час успішно себе зарекомендували національні онлайн-енциклопе-
дії Норвегії, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Канади тощо. В Україні ж на-
ціональна енциклопедія з’явилася у 2001 році з виходом першого тому 
"Енциклопедії Сучасної України". Однак зародження енциклопедичної 
справи на теренах країни сягає часів Київської Русі, де створювали ви-
дання довідкового характеру, а помітного розвитку вона набула в період 
20 ст. ("Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ", "Українська 
загальна енциклопедія", "Енциклопедія українознавства", "Українська 
радянська енциклопедія"). Але історичні обставини, в яких перебувала 
Україна багато століть поспіль, не дали можливості забезпечити ту тя-
глість національної енциклопедистики, що притаманна багатьом євро-
пейським країнам. Це пояснює той факт, чому нині в Україні енцикло-
педисти не відмовляються від паперового формату й продовжують ви-
давати томи національної енциклопедії друкованим накладом. Загалом, 
незважаючи на високий розвиток електронних енциклопедій у світі, 
багато країн (Франція, Грузія, Сербія, Латвія та ін.), а не лише Україна, 
продовжують друкувати власні енциклопедії паралельно зі створеними 
їхніми онлайн-версіями. 

Наявність друкованих томів, збереження традицій класичної енци-
клопедистики було б некоректно вважати ознакою консервативності за-
гальних енциклопедій. Водночас процес формування таких видань нині 
може й повинен ґрунтуватися на електронних базах даних і враховувати 
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прогресивні тенденції підготовки сучасних онлайн-видань. У майбут-
ньому доволі реально очікувати на появу загальної бази знань про краї-
ни Європи, створеної на основі національних онлайн-енциклопедій. Таке 
припущення видається можливим і перспективним у зв’язку з політикою 
Європейського Союзу, що підтримує розвиток національних онлайн-ен-
циклопедій (Bentzen, 2020), реагуючи в такий спосіб на зростання кількос-
ті випадків дезінформації в медіапросторі. 

ВИСНОВКИ

Основні ознаки сучасної енциклопедистики, простежені на основі ви-
вчення кількох наукових енциклопедій, що створюють передові науковці 
світу ("Scholarpedia" й "Scholarly Community Еncyclopedia"), такі:

1. Електронний формат (сучасні наукові енциклопедії створюють 
у вигляді онлайн-видань, що існують на спеціальних інтернет-
порталах, зареєстровані учасники яких можуть робити власні 
внески в покращення статей. Такий формат енциклопедій мож-
на розглядати як вдосконалену технологію "Вікіпедії").

2. Науковий формат (сучасні наукові енциклопедії окремий масив 
статей публікують за принципом підготовки публікацій періо-
дичних фахових видань; такі енциклопедичні статті проходять 
етап рецензування та отримують необхідні атрибути наукових 
статей, що посилює увагу науковців до них, підвищує статус ен-
циклопедій в науковому середовищі).

3. Надійність інформації (видавці енциклопедій створюють умови 
для залучення найкомпетентніших експертів у світі для висвіт-
лення тих чи інших питань, а дотримання наукового формату 
підготовки статей забезпечує уникнення неточностей, посилює 
їх інформаційну цінність). Надійність інформації як ознака су-
часних енциклопедій домінує над іншою характерною ознаку 
електронного типу видань – мультимедійністю.

4. Енциклопедичні бази знань (класична енциклопедистика вер-
шиною підготовки енциклопедичних видань вбачає загальні, 
або універсальні енциклопедії. Сучасні можливості створення 
енциклопедій відкривають перспективу появи нового, вищого 
рівня – енциклопедичних баз знань, що уявляється як сукуп-
ність загальних енциклопедій). 
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