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Развитие электронных книг, в первую очередь, пришедших на смену книгам в мягких переплетах, –
портативным и мобильным. Соотношение пользования электронными и печатными изданиями в научных библиотеках изменилось. Усиление разницы между фондом библиотечного хранения и фондом обслуживания. Определенный период времени фонд библиотечного хранения несколько превосходил фонд обслуживания. Например, к 1988 г. только в библиотеке им. Ленина спецхран насчитывает более 300 тысяч названий книг, более 560 тысяч журналов, не менее миллиона газет. Сейчас
положение кардинально изменилось. В 2011 году коллекция ресурсов, доступных для пользователей
библиотеки технического университета Чалмерс (Швеция), насчитывала 260 миллионов записей,
из них только 350 тысяч записей касаются печатных изданий.
Recent advance of e-books, portable and mobile, influence the market of soft cover printed publications.
The ratio between the use of digital and printed publications in scientific libraries has changed. The difference between the library preserved collections and circulated collections is becoming increasingly distinct.
For a long period, total collections of any library exceeded collections-in-use. For example, in 1988, the
Lenin State Library’s limited access collection («spetskhran») comprised over 300,000 monographs, over
560,000 journals, and over 1,000,000 newspapers. Today, the situation changes drastically. In 2011, the
collection accessible for the users at Chalmers University of Technology Library (Sweden) amounted to
260,000,000 records, of which only 350,000 were printed publications.
Розвиток електронних книг, насамперед тих, що прийшли на зміну книгам у м`яких обкладинках, –
портативні та мобільні. Співвідношення користування електронними і друкованими виданнями в
наукових бібліотеках змінилося. Посилення різниці між фондом бібліотечного зберігання та фондом
обслуговування. Певний період часу фонд бібліотечного зберігання дещо переважав фонд обслуговування. Наприклад, до 1988 р. лише в бібліотеці ім. Леніна спецхран нараховує більше 300 тисяч
назв книг, більше 560 тисяч журналів, не менше мільйона газет. Нині стан кардинально змінився.
У 2011 році колекція ресурсів, доступних для користувачів бібліотеки технічного університету Чалмерс (Швеція), нараховувала 260 мільйонів записів, із них лише 350 тисяч записів стосуються друкованих видань.
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