
20 років 

Українському реферативному журналу   

“Джерело” 



Привітання Президента НАН України Бориса Патона 

з нагоди 20-річчя заснування УРЖ “Джерело” 



1995 р. – Заснування УРЖ “Джерело” Інститутом проблем 

реєстрації інформації НАН України за ініціативи академіка 

НАН України В. В. Петрова 



Привітання Президента України Леоніда Кучми  

з нагоди заснування УРЖ “Джерело” 



1998 р. – Національною бібліотекою України імені 

В.І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН 

України започатковано корпоративний проект зі створення 

національної системи реферування української наукової літератури, 

що сприяло потужному розвитку УРЖ “Джерело”. 



В 1998 р. створено реферативну базу даних “Україніка 

наукова”, яка на сьогодні є найбільшим потужним вітчизняним 

реферативним ресурсом і відображає близько 580 000 наукових 

джерел з усіх галузей знання. 



2003 р. – До 

проекту зі 

створення 

національної 

системи 

реферування 

української 

наукової літератури 

долучилась 

Національна 

наукова медична 

бібліотека 

України, яка 

розширила перелік 

опрацьовуваної 

наукової медичної 

періодики.  
2004 р. – Започатковано окрему 

галузеву серію УРЖ “Джерело”  - 

“Медицина. Медичні науки.”  



2006 р. – До 

взаємодії зі 

створення 

національних 

реферативних 

ресурсів 

доєдналась 

Державна 

науково-

педагогічна 

бібліотека 

України ім. В. О. 

Сухомлинського, 

а також низка 

педагогічних 

бібліотек МОН 

України з різних 

регіонів держави. 

Це сприяло збільшенню кількості 

періодичних  видань з питань 

педагогіки та психології, відображених 

у реферативних ресурсах. 



На сучасному етапі УРЖ “Джерело” щорічно відображає зміст 

близько 45 000 наукових документів, що вийшли з друку в 

Україні.  



За 20 років в журналі надано реферативну інформацію про 

більше, ніж 500 000 наукових публікацій з усіх галузей знань. 

Кількість наукових часописів, які знаходять відображення в 

УРЖ “Джерело” – більше 750 назв. 



За 20 років УРЖ “Джерело” здобув визнання на теренах нашої 

держави та за її межами. Вагомі здобутки – це результат 

наполегливої й сумлінної праці всього колективу. Редакція 

журналу дякує за активну співпрацю усім партнерам і запрошує 

до співробітництва НДУ, бібліотеки, редакції наукових часописів 

з метою більш повного відображення наукових досліджень, що 

здійснюються в Україні. 


