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В докладе обобщается практика развития Электронной библиотеки (ЭБ) РНБ.
1. Рассматривается формирование ЭБ РНБ как совокупности коллекционного и аппаратнопрограммного комплексов. Дается описание содержательного подхода к комплектованию фондов
ЭБ и обзор ресурсной базы, принципов организации ЭБ РНБ. Затрагивается вопрос цифровой
репутации ЭБ, формирующейся в национальной библиотеке, статус и гарантии качества, достоверности информации, представленной в электронном виде.
2. Анализируется развитие ЭБ РНБ как полнофункционального сегмента цифровой памяти
России, составной части библиотечно-информационного фонда РФ, переведенного в цифровую
форму из аналоговой.
3. Актуальной задачей является необходимость обеспечения информационного сервиса национального уровня для координации и методической поддержки работ по оцифровке, создания страхового фонда общероссийского масштаба для надежной и долговременной сохранности цифровой памяти
России.
4. Рассматриваются вопросы сотрудничества национальной библиотеки как представителя
страны с зарубежными объединениями, возможность и необходимость участия в совместных
проектах, значимость российского сегмента для мира цифровой памяти.
The experience of the National Library of Russia Electronic Library (NLR EL) is summed up.
1. Formation of the NLR EL as an aggregate of the collections and the technical and software complexes is considered. The description of the substantial approach to the NLR EL collection development as
well as the review of the NLR EL resource base and organizational principles are offered. The issues of
the NLR EL digital reputation, status and quality guarantees and authentication of information presented
in the electronic version are discussed.
2. NLR EL development as a fully functional segment of Russian digital memory, as a component of
library and information collection of RF transformed from an analog to digital form is discussed.
3. The crucial problem is the necessity to provide information services of the national level for coordination and methodological support of digitizing works, formation of the Russia-wide security collection
for dependable and long-term preservation of Russian digital memory.
4. The issues of cooperation between the national library as the country representative with foreign
associations, an opportunity and necessity of participating in joint projects with consideration of the
Russian segment’s value for the world digital memory.
У доповіді узагальнюється практика розвитку електронної бібліотеки (ЕБ) РНБ.
1. Розглядається формування ЕБ РНБ як сукупності колекційного та апаратно-програмного
комплексів. Подається опис змістовного підходу до комплектування фондів ЕБ та огляд ресурсної
бази, принципів організації ЕБ РНБ. Порушується питання цифрової репутації ЕБ, що формується в
національній бібліотеці, статус і гарантії якості, достовірності інформації, що представлена в
електронному вигляді.
2. Аналізується розвиток ЕБ РНБ як повнофункціонального сегменту цифрової пам’яті Росії,
складової частини бібліотечно-цифрового фонду РФ, переведеного в цифрову форму з аналогової.

3. Актуальною є необхідність забезпечення інформаційного сервісу національного рівня для
координації та методичної підтримки робіт по оцифровуванні, створення цифрового фонду
загальноросійського масштабу для надійного та довготривалого збереження цифрової пам’яті Росії.
4. Порушуються питання співробітництва національної бібліотеки як представника країни із
закордонними об’єднаннями, можливість та необхідність участі у спільних проектах, значимість
російського сегменту для світу цифрової пам’яті.
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