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Привітальне слово ректора 
Харківського державного університету харчування та торгівлі, 

д-ра техн. наук, проф., лауреата Державної премії України 
в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України 

Олександра Івановича Черевка 
 

Щиро вітаю учасників Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції «Інформаційно-бібліотечний сервіс і 
користувач: новий формат взаємодії», присвяченої 50-річчю 
заснування Харківського державного університету харчування та 
торгівлі! 

Сучасний етап розвитку наукових бібліотек 
характеризується зміною основних пріоритетів їх діяльності. До 
традиційних завдань збереження і примноження книжкових зібрань 
додаються функції інформаційних центрів, що мають зв’язок із 
потужними світовими інформаційними мережами та базами даних. 
Змінюються внутрішньобібліотечні технології і форми 
обслуговування користувачів бібліотеки. Вивчення сучасних 
інформаційних технологій у контексті сервісної діяльності дозволяє 
визначити перспективи розвитку наукової бібліотеки. 

Заявлена конференція має на меті узагальнення міжнародного 
та вітчизняного досвіду з питань розвитку інформаційно-
бібліотечного сервісу, його максимального наближення до потреб 
користувача. 

З огляду на актуальність тем, зазначених у матеріалах 
конференції, подані до розгляду матеріали, безумовно, будуть 
цікавими і корисними для фахівців бібліотечної справи, науковців, 
викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з матеріалами 
конференції та взяти участь у їх обговоренні на офіційному сайті. 
 
 
 
 
Із повагою, 
ректор ХДУХТ, доктор технічних  
наук, професор, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, 
заслужений діяч науки і техніки України                        О.І. Черевко 
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УДК 027.7:021.6 
 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ – ТЕРИТОРІЯ 

ЗМІН ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ДО ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ СЕРВІСІВ ДОВЖИНОЮ 

В 50 РОКІВ 
 

Бакуменко Лариса Григорівна, 
кандидат наук із соціальних комунікацій,  

директор Наукової бібліотеки Харківського державного університету 
харчування та торгівлі 

 
Досліджено 50-річний розвиток Наукової бібліотеки Харківського 

державного університету харчування та торгівлі, трансформацію її послуг 
до інформаційно-бібліотечних сервісів.  

Ключові слова: Наукова бібліотека, вищий навчальний заклад, 
обслуговування користувачів, інформаційно-бібліотечний сервіс. 

 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ХАРЬКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПИТАНИЯ  
И ТОРГОВЛИ – ТЕРРИТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ СЕРВИСОВ 

ДЛИНОЙ В 50 ЛЕТ 
 

Бакуменко Лариса Григорьевна, 
кандидат наук по социальным коммуникациям, 

директор Научной библиотеки 
Харьковского государственного университета питания и торговли 

 
Прослежено 50-летнее развитие Научной библиотеки Харьковского 

государственного университета питания и торговли, трансформацию ее 
услуг до информационно-библиотечных сервисов. 

Ключевые слова: Научная библиотека, высшее учебное заведение, 
обслуживание пользователей, информационно-библиотечный сервис. 
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SCIENTIFIC LIBRARY OF THE KHARKIV STATE UNIVERSITY 
OF FOOD TECHNOLOGY AND TRADE – TERRITORY  

OF CHANGES FROM TRADITIONAL FORMS OF SERVICE  
TO INFORMATION-LIBRARY SERVICE IN 50 YEARS 

 
Bakumenko Larisa, 

Сandidate of Sciences in Social Communications, 
Director of the Scientific Library 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade 
 

The article deals with the 50-year development of the scientific library of 
the Kharkiv State University of Food Technology and Trade, the transformation of 
its services into information and library services. 

Keywords: scientific library, higher educational institution, user servicing, 
information and library service. 

 
У минулому ХХ ст. у 1967 р., коли зросла потреба у підготовці 

спеціалістів для підприємств громадського харчування, на базі 
Харківського філіалу Донецького інституту радянської торгівлі в    
1967 р. був створений Харківський інститут громадського харчування. 
Саме з цього часу розпочинається відлік історії бібліотеки вишу. 
Історія бібліотеки – частина історії університету, пов’язана з 
основними періодами його розвитку від інституту (1967 р.), академії 
(1994 р.) до університету (2002 р.). Сучасну назву Наукова бібліотека 
Харківського державного університету харчування та торгівлі їй 
присвоєно 29 квітня 2010 р. 

Спершу книжковий фонд бібліотеки становив близько 40 тис. 
примірників документів, на початку 80-х рр. він зростає до понад     
200 тис., на початок 90-х рр. становить близько 300 тис., починаючи з 
ХХІ століття – понад 300 тис.  

Важливою подією стало введення в експлуатацію в 1980 р. 
нової будівлі інституту за адресою: вул. Клочківська, 333, де 
бібліотека отримала нові приміщення і зайняла три поверхи з двома 
читальними залами на 120 посадкових місць, трьома абонементами, 
функціональними відділами. Є ще дві читальні зали у студентських 
гуртожитках. У нових комфортабельних умовах бібліотека 
розвивалася та вдосконалювала свою діяльність. 

З плином часу зростають можливості бібліотеки у напрямі 
обслуговування користувачів, здійснюється впровадження сучасних 
технологій як більш оперативного та повного задоволення запитів на 
документ і інформацію про нього та впровадження нових форм 
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обслуговування, спостерігається розширення послуг, які надає 
бібліотека, здійснюється розвиток інформаційно-бібліотечного сервісу. 
Користувач стає центральною фігурою, навколо якої концентрується 
вся увага, спостерігається активізація роботи кожного бібліотекаря, 
спрямованої на максимально повне задоволення потреб користувача. 
Розширюючи свої функції, бібліотека все більше запроваджує нові 
засоби надання доступу до інформації, застосовуючи для цього 
сучасну електронну техніку та засоби комунікації. 

Початок ХХІ ст. став етапом створення бібліотеки новітнього 
типу на основі впровадження сучасних комп’ютерних технологій. 
Відбуваються інноваційні зміни технологічних процесів бібліотеки, 
здійснюється її автоматизація. 

Перші кроки щодо автоматизації бібліотечно-бібліографічних 
процесів бібліотекою ХДУХТ були зроблені у 2003 р. Основним 
завданням стає поєднання традиційних методів бібліотечної роботи з 
освоєнням комп’ютерних технологій. У 2005 р. за сприянням 
керівництва університету було придбано найновіше сучасне програмне 
забезпечення «УФД/Бібліотека». Саме цього року комп’ютеризовано 
майже всі відділи бібліотеки, встановлені та підключені до загальної 
університетської мережі комп’ютери, створені автоматизовані робочі 
місця з індивідуальними параметрами. Активно ведеться робота щодо 
створення електронного каталогу та допоміжних баз даних до нього. У 
2005 р. в тісному співробітництві з Навчально-науковим центром 
новітніх інформаційних технологій (НН ЦНІТ) університету створено 
web-сторінку бібліотеки. До традиційних користувачів додається 
новий різновид – віртуальний користувач, який фізично не присутній в 
зоні бібліотеки але має доступ до інформаційних бібліотечних ресурсів 
через локальну мережу університету або Інтернет. 

Наступні роки стали роками постійної розробки програмного 
забезпечення, вдосконалення навичок роботи з програмою, велася 
робота щодо редагування та наповнення баз даних бібліотеки. Восени 
2008 р. було організовано відділ інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення, на який покладено функції, пов’язані з 
вдосконаленням технологічних процесів автоматизації бібліотеки, 
підтримкою програмного забезпечення, з впровадженням новітніх 
технологій, подальшим освоєнням та розповсюдженням інноваційних 
процесів серед інших підрозділів бібліотеки. 

Сьогодні Наукова бібліотека Харківського державного 
університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) – сучасний 
навчальний науковий і культурний центр, який працює за новітніми 
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технологіями з метою розширення власних інформаційно-
інтелектуальних ресурсів та ресурсів мережі Інтернет; один із 
найважливіших підрозділів ВНЗ, від ресурсів, послуг та 
інформаційних продуктів якої багато в чому залежить якість і зміст 
навчального процесу та наукових досліджень. Структура бібліотеки, 
яка забезпечує її повноцінне функціонування, складається з п’яти 
відділів: відділу комплектування та наукової обробки документів і 
організації каталогів, відділу обслуговування (3 абонементи, 4 
читальні зали), інформаційно-бібліографічного відділу, відділу 
інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділу 
зберігання фондів (із сектором обмінного фонду, створеним у червні 
2013 р.).  

Фонд бібліотеки (понад 300 тис. примірників) – універсальне 
зібрання наукових, навчальних, художніх, довідкових та періодичних 
видань, документів на традиційних та електронних носіях. Кожного 
року бібліотечний фонд поповнюється новими виданнями, значне 
місце відводиться комплектуванню документів за профілем 
університету, а саме з питань: обладнання переробних та харчових 
виробництв; технології харчування; технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та харчоконцентратів; технології зберігання, 
консервування та переробки плодів та овочів; технології зберігання, 
консервування та переробки молока; технології зберігання, 
консервування та переробки м’яса; товарознавства та комерційної 
діяльності; товарознавства та експертизи в митній справі; експертизи 
товарів та послуг; обліку і аудиту; фінанси; економіки підприємства; 
міжнародної економіки; маркетингу; менеджменту організацій; 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; торгівлі, готельно-
ресторанної справи тощо. Гордість бібліотеки – авторський фонд 
видань викладачів та науковців університету, який збирається та 
зберігається інформаційно-бібліографічним відділом. У ньому 
представлені твори професорів І.Г. Бережного, М.І. Бєляєва,                
О.І. Черевка, Л.М. Янчевої, Г.В. Дейниченка, П.П. Пивоварова,        
В.М. Михайлова, Р.Ю. Павлюк, Н.В. Дуденко і т.д. У бібліотеці за всі 
роки існування зберігаються кандидатські та докторські дисертації, 
захист яких відбувся в університеті, і автореферати дисертацій. Також 
бібліотекою збираються наукові праці, збірки, матеріали науково-
практичних конференцій, які видає університет. 

Бібліотека у своїй роботі поєднує традиційні та інноваційні 
методи. Щорічно всіма підрозділами бібліотеки обслуговується понад 
10 тис. користувачів, серед яких: студенти денної та заочної форми 
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навчання, викладачі і співробітники університету, аспіранти, 
здобувачі, абітурієнти, а також науковці й студенти інших закладів 
освіти, фахівці виробничої галузі тощо. З метою підвищення 
оперативності обслуговування з 2011 р. створено електронну базу 
даних користувачів бібліотеки. Книговидача становить понад 600 тис. 
примірників документів. 

На цей час автоматизовано майже всі бібліотечні процеси. 
Встановлені у бібліотеці автоматизовані робочі місця надають доступ 
до локальних ресурсів бібліотеки та університету, а також до ресурсів 
мережі Інтернет. 

Із 2016 р. з метою розширення інформаційних меж діяльності, 
якнайповнішого професійно грамотного та повноцінного 
представлення Наукової бібліотеки ХДУХТ було створено нову web-
сторінку бібліотеки (http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/news-
bibl), яка постійно оновлюється та регулярно поповнюється 
інформацією про послуги та інформаційні бібліотечні ресурси з 
можливістю доступу користувачів до цих ресурсів. 

З кінця 2014 р. створено інформаційний блог наукової 
бібліотеки ХДУХТ на платформі WordPress.  

Путівником до фонду бібліотеки є довідково-пошуковий 
апарат, який складається з комплексу традиційних каталогів і картотек 
та електронного каталогу (ЕК), що ведеться у бібліотеці з 2005 р. і на 
сьогодні нараховує понад 116 тис. бібліографічних записів і доступний 
через мережу Інтернет. Електронний каталог бібліотеки є основним 
інформаційним ресурсом університету та центральною ланкою 
автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД/ 
Бібліотека». За роки створення та розвитку пошукова система ЕК 
набула позитивних змін. Здійснення основного та розширеного 
пошуку документів стало чіткішим та оперативнішим. Для зручності 
користування ЕК до послуг користувачів бібліотеки створені та 
постійно редагуються 13 допоміжних електронних бібліографічних баз 
даних (БД): «Праці науковців ХДУХТ», «Персоналії ХДУХТ», 
«Тезаурус ХДУХТ», «Фінансово-економічний словник», «Харчування 
– словник», «Автори художніх творів» тощо. Ведеться робота зі 
створення повнотекстової бази даних документів НБ ХДУХТ. 

З 2016 р. створено інституціональний репозитарій наукової 
бібліотеки ХДУХТ (http://elib.hduht.edu.ua/), протягом 2016–2017 рр. 
у репозитарії розміщено понад 1600 творів. Згідно з рішенням Вченої 
ради ХДУХТ до відділу надаються електронні версії наукових та 
навчальних документів науковців нашого університету, що видані, 
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починаючи з 2010 р. і до сьогодні. Нині користувачі мають можливість 
доступу до творів, розміщених у репозитарії, через електронний 
каталог. Відділом інформаційних технологій та комп’ютерного 
забезпечення ведеться постійна робота з програмним забезпеченням 
Dspace та інформування стосовно реєстрації науковців університету в 
наукометричних базах даних. Співробітники бібліотеки зареєстровані 
в наукометричних базах даних Google Scholar, ORCID, Web of Science. 

Поява нової сфери спілкування – віртуальної, дає можливість 
спілкуватися через Інтернет та стає мегапопулярною серед більшості 
населення. Саме в соціальних мережах можна дізнатися про останні 
новини, обговорити питання, висловити свою думку, а також 
розрекламувати себе і свої досягнення та залучити до спілкування 
нових друзів. Тому і нашу бібліотеку наприкінці 2015 року було  
зареєстровано у популярних соцмережах Facebook та Twitter. 

У мережі Інтернет бібліотека представлена за такими 
електронними адресами: 
Офіційний сайт ХДУХТ: http://www.hduht.edu.ua/ 
WEB-сторінка наукової бібліотеки: 
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/news-bibl 
Інституціональний репозитарій ХДУХТ: http://elib.hduht.edu.ua/ 
Електронний каталог: http://elcat.hduht.edu.ua/ 
Електронна пошта бібліотеки: biblio-hduht@ukr.net 

Бібліотека активно співпрацює з підрозділами та кафедрами 
університету. Задля аналізу книгозабезпечення навчальних дисциплін, 
формування фонду навчальних видань на традиційних та електронних 
носіях, роботи з боржниками бібліотекарі постійно відвідують 
кафедри, запрошують викладачів для перегляду видань щодо їхнього 
використання у навчальному процесі. З метою відображення реальної 
картини книгозабезпечення у 2010 р. працівниками бібліотеки 
створено електронний тематико-типологічний план комплектування 
(ЕТТПК) фонду бібліотеки, метою якого є інформаційний супровід 
навчального процесу, що дає можливість об’єктивно вивчати 
співвідношення навчального фонду до профілю університету і 
прогнозувати напрями і стратегію його наповнення.  

Бібліотека є інформаційним центром університету. 
Оперативно здійснюється довідково-інформаційне обслуговування 
користувачів, бібліотека проводить інформаційне супроводження 
науково-дослідних робіт науковців вишу. Для науковців та 
співробітників кафедр університету складаються інформаційні списки 
статей за галузевою тематикою, на web-сторінці бібліотеки 



 

 10 

систематично розміщується інформація про нові надходження, 
проводяться дні кафедр та дні інформації. На допомогу науковій 
роботі щорічно видаються персональні та тематичні інформаційні, 
бібліографічні та біобібліографічні покажчики. Значною працею стала 
підготовка та видання до друку «Літопису дисертацій Харківського 
державного університету харчування та торгівлі 1967–2016 рр. /до  
50-річчя університету/» (2017 р.). У наукометричній базі Index 
Copernicus співробітники бібліотеки розміщують інформацію про 
статті із наукових збірників університету «Прогресивні техніка та 
технології харчових виробництв, ресторанного господарства та 
торгівлі» та «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери 
торгівлі та послуг».  

Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій – це 
потужний фактор зростання інформаційної культури студентів у 
навчанні. Тому важливим завданням бібліотеки є формування у 
користувачів навичок самостійного пошуку, використання та обробки 
інформаційних ресурсів як бібліотеки університету, так і інших 
інформаційних закладів України та світу (друкованих видань, 
інформаційних потоків мережі Інтернет, електронних каталогів, 
інформаційних бібліотечних ресурсів, повнотекстових БД тощо). Із 
цією метою бібліотека щорічно проводить бібліотечно-бібліографічні 
заняття з основ інформаційної культури серед студентів перших курсів 
усіх спеціальностей. 

Упровадження сучасних технологій обслуговування 
позитивно впливає і на розвиток інноваційних можливостей бібліотеки 
у напрямі культурно-виховної роботи. Одним із основних завдань 
бібліотеки залишається допомога кожному студенту не тільки 
отримувати спеціальну, фахову підготовку, а й формувати в собі якості 
висококультурної моральної особистості. Орієнтуючись на 
особистість, бібліотека прагне не лише забезпечити кожного 
користувача інформацією, але й сприяє його гармонійному розвитку, 
залученню до читання, формуванню естетичних та художніх смаків. 
Використовуючи різноманітність форм усної та наочної пропаганди 
книги, НБ ХДУХТ намагається постійно впроваджувати елементи 
новизни в культурно-виховну діяльність, збагачувати і розвивати її. 
Поряд з традиційними заходами, такими як інтелектуальна гра 
«Правовий турнір», брейн-ринг «Ерудит»; майстер-клас «Прекрасне – 
поруч» із циклу «Таланти ХДУХТ» створення виробів методом 
Scrapbooking викладачкою кафедри іноземних мов Удовенко Інною 
Володимирівною; літературно-поетична вітальня «Все присвячено 
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святому слову – Любов»; тематичні лекції-бесіди у студентських 
групах: «Революція гідності – сторінка історії України», «Патріотизм у 
розумінні сучасної молоді», «Мова – душа народу», «Ти – людина, 
значить маєш права»; святкова лотерея «Жінки! Вам присвячується!» 
(до 8 березня); свято до Дня миру тощо популярності набувають 
інтерактивні форми культурно-просвітницької діяльності, розміщені 
на веб-сторінці бібліотеки, а саме: віртуальні виставки – «Біль і 
тривоги Чорнобиля», «Мово рідна! Ти є вічність!», «Загальна 
декларація прав людини», «Пилип Орлик та його Конституція», 
віртуальні виставки однієї книги «Устаткування підприємств 
харчування» та «В милом Харькове моем», відеоролик «Я – Українець 
і цим пишаюсь», віртуальна музична композиція за темою: «Червоні 
маки» та ін. 

Бібліотека плідно працює у напрямі наукової роботи. За 
останні роки значно активізувалась наукова діяльність бібліотеки: 
проводяться науково-практичні конференції та семінари з подальшим 
виданням їх матеріалів, серед них: «Каталоги та інформаційний 
пошук» (2009 р.), «Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних 
процесів суспільства» (2010 р.), «Розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій у бібліотеках» (2012 р.), «Бібліотека 
інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (2012 р.), 
«Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство» (2014 р.), 
«Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі» 
(2015 р.), «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу 
суспільства знань: технології, освіта, наука» (2016 р.). Бібліотека є 
членом Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій      
м. Харкова. 

Починаючи з 2013 р., наукова бібліотека ХДУХТ приєдналася 
та стала учасником корпоративного проекту «Єдина картка читача 
бібліотек ВНЗ Харкова», що має забезпечити систему 
взаємообслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних 
закладів Харківського регіону. 

Невід’ємною частиною історії бібліотеки та головною її 
цінністю є  кадри. Більшість із них – досвідчені та висококваліфіковані 
фахівці, компетентні, авторитетні практики, ентузіасти бібліотечної 
справи.  

Необхідно відзначити, що 45 років колектив бібліотеки 
очолювала Людмила Дмитрівна Льовшина. Вона була засновником 
бібліотеки і її незмінним керівником до початку 2016 р.  Людмила 
Дмитрівна запам’ятається нам як досвідчений фахівець, професіонал, 
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грамотний управлінець, яка багато зусиль докладала для 
вдосконалення бібліотечної роботи, для підняття її до рівня, що 
відповідає сучасним вимогам. Під її керівництвом розпочалася та 
впроваджувалася у практику роботи бібліотеки автоматизація 
бібліотечно-інформаційних процесів на базі ліцензійного програмного 
забезпечення «УФД/Бібліотека». Людмила Дмитрівна виховала цілу 
плеяду бібліотечних кадрів, більшість з яких працювали під її 
керівництвом десятки років. За багаторічну і сумлінну працю          
Л.Д. Льовшину неодноразово було відзначено нагородами і подяками. 
Вона Відмінник освіти України, а до першого Дня бібліотек, 
затвердженого наказом Президента України 29 вересня 1998 р., 
нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.            
Л.Д. Льовшина була членом Науково-методичної бібліотечної комісії 
Міністерства освіти і науки України (секція «Каталоги та 
інформаційний пошук»), членом правління Асоціації сучасних 
інформаційно-бібліотечних технологій, заступником голови Ради 
зонального методичного об’єднання вузівських бібліотек Північно-
Східної України.  

З 2016 р. наукову бібліотеку ХДУХТ очолює Лариса 
Григорівна Бакуменко, яка має фахову освіту: закінчила Харківську 
державну академію культури та у 2013 р. захистила дисертацію і 
отримала вчене звання кандидата наук із соціальних комунікацій. 

У різні роки в бібліотеці працювали висококваліфіковані, 
компетентні, авторитетні практики, віддані бібліотечній справі. 
Добрим словом згадуємо О.М. Аненкову, Т.П. Антонову, Р.В. Гросул, 
В.П. Жукову, І.С. Кісельову, І.А. Колюбакіну, Т.Г. Константинову,   
Р.З. Лось, М.О. Мальцеву, Т.П. Міщенко, Р.І. Нестерович,                 
Т.О. Оболенцеву, С.П. Попкову, І.К. Сюлєву, З.А. Шкрябач. 

Сьогодні колектив наукової бібліотеки – 21 професіонал.  
Чимало зусиль щодо розвитку бібліотеки докладають спеціалісти, 
трудова діяльність яких не одним десятиріччям пов’язана з нашою 
бібліотекою та молоді фахівці: А.М. Безкоровайна, О.О. Безпала,      
Л.І. Бєлінська, Н.М. Буряк, Г.О. Волкова, І.Є. Гапон, Л.Г. Геворкян, 
І.Ю. Губренко, В.П. Гужва, Л.М. Дєєва, О.А. Заведенко,                    
Л.В. Ковалевська, І.П. Кушнір, А.В. Ларіна, О.Ю. Рязанцева,              
І.Д. Проценко, З.П. Тютенко, К.П. Швецова. Значний внесок у 
розвиток автоматизації бібліотечних процесів зроблено                     
С.П. Дмитренко, М.І. Панаріною. Бібліотекарі прагнуть розвивати 
професійну майстерність, піднімати престиж своєї бібліотеки, вивчати 
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та впроваджувати інноваційні методи за основними напрямами 
бібліотечної роботи. 

Отже, Наукова бібліотека ХДУХТ змінює свої пріоритети, 
пов’язані з просуванням бібліотечного сервісу до користувача 
враховуючи такі питання: 

– перенесення фокусу діяльності безпосередньо на 
користувача; 

– визначення власних особливих конкурентоздатних переваг; 
– моніторинг та вивчення основних потреб користувачів; 
– визначення та розвиток ринку послуг, застосування 

маркетингу; 
– підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг, які 

надає бібліотека; 
– постійний моніторинг, оцінка та удосконалення всіх видів 

діяльності бібліотеки. 
Таким чином, сягнувши 50-річного ювілею (2017 р.), сучасна 

Наукова бібліотека ХДУХТ є багатогранною виробничою і сервісною 
системою, що надає користувачам широкий спектр інформаційних 
продуктів і послуг (бібліотечних, бібліографічних, рекламних, 
видавничих тощо). 
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It is about using innovative technologies in the process of manning, which 

makes it possible to consider it as a kind of information and library service. 
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Сьогодні змінюється сам споживач інформації, утверджується 

новий тип грамотності, новий тип освіченої людини. А бібліотеки, 
особливо вузівські, завжди працювали на розвиток грамотності та 
освіченості. Тому бібліотекарі НБ ХДУХТ намагаються не допустити  
пасивного спостереження за якісною зміною ситуації. 

Основний бібліотечний ресурс уже набув цифрового 
характеру, а можливий читач став віддаленим. Далі все залежатиме від 
того, зуміє чи не зуміє бібліотека залишитися масово затребуваною на 
нових просторах перетину нових типів носіїв і нових типів споживачів 
інформації. Отже, наш читач – це користувач, споживач, замовник 
інформаційних послуг, тому треба оновити і зміцнити курс бібліотеки 
на читача, на примноження її стійких прихильників. Для досягнення 
цієї мети наукова бібліотека Харківського державного університету 
харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) намагається триматися таких 
напрямів роботи: 

– формування фонду інформаційних ресурсів на різних носіях; 
– формування електронної бібліотеки, створення зручних 

можливостей для використання електронних ресурсів, забезпечення 
доступу до світових електронних баз даних, підвищення рівня –
інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення – 
доступності до повнотекстових ресурсів; 

– постійне оновлення веб-сторінки бібліотеки, щомісяця 
подання списків нових надходжень, актуальних за тематикою, 
рекомендаційних списків літератури та інших науково-допоміжних 
видань, розроблених фахівцями бібліотеки, поновлення списків 
дисертацій, захищених в ХДУХТ, книжкових виставок, інформації про 
заходи, які відбуваються в бібліотеці, а також інформації, корисної для 
користувачів; 

– проведення аналізу фондів бібліотеки, аналізу 
забезпеченості дисциплін; 
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– постійне підвищення професійного рівня через опрацювання 
фахових журналів;проведення анкетування, конкурсних іспитів для 
осіб, які виявили бажання зайняти бібліотечну вакансію; 

– поліпшення матеріально-технічної бази бібліотеки. 
Як провідний підрозділ університету бібліотека відображає 

рівень його розвитку. Суспільне визнання та авторитет бібліотеки 
визначається багатством і якістю бібліотечного фонду, а 
комплектування покликано забезпечити його повноту. Основним у 
роботі бібліотеки залишається якісне комплектування фонду 
інформаційними ресурсами на різних носіях. 

Особливістю відділу комплектування та наукової обробки 
документів і організації каталогів ХДУХТ є формування фонду у двох 
напрямах: змістовному та кількісному. Важливий принцип змістовного 
напряму – профільність, відповідність навчальним планам і 
програмам. Неможливо правильно сформувати фонд бібліотеки без 
координації зусиль і з боку викладачів вищого навчального закладу, 
які мають знати, чи відповідають ресурси бібліотеки програмам 
фахових дисциплін університету. 

Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека 
поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг 
книгозабезпеченості навчального процесу. Ретельний облік усіх нових 
надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає 
можливість відділу аналізувати комплектування фондів навчальною 
літературою. 

Сьогодні у бібліотечній науці визнана концепція, відповідно 
до якої бібліотека при обслуговуванні користувача базується не тільки 
на своїх внутрішніх ресурсах, але й на забезпеченні доступу до 
всесвітньої інформації. Досягнення цієї мети можливе в результаті 
формування нових підходів. Це стосується і  комплектування фонду 
наукової бібліотеки ХДУХТ. 

Електронний документний потік за своєю природою надто 
швидкий і відкритий, робота з ним вимагає від працівника бібліотеки 
знань щодо нових процесів та операцій. Відповідно необхідні семінари 
та тренінги для бібліотечного персоналу всіх рівнів. Крім того, 
комплектатор повинен мати системне мислення, щоб оптимально 
співвіднести придбання електронних ресурсів та їх подальше життя в 
бібліотеці, тобто особливості каталогізації та пошукових систем, 
нормативи зберігання, технічне забезпечення і кількість 
автоматизованих місць на сучасному етапі та в перспективі. 

Для формування бібліотечного фонду необхідно одержання 
оперативної та різноманітної інформації про книги. Одним з 
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ефективних способів комплектування можна назвати розповсюдження 
фірмами інформації про новинки електронною поштою, яка доставляє 
бібліотеці файли з переліком нових надходжень. У такому режимі 
бібліотека працює з такими фірмами: «ПрофКнига», «Каравела», 
«Університетська книга», ЦУЛ, «Кондор», «Олді-плюс», «Новий світ», 
«Магнолія», «Світ книг» тощо. Таке розповсюдження дає можливість 
одержати оперативну інформацію щодо нових книг. Книги можна 
шукати за тематикою ББК, за автором й назвою, за конкретними 
параметрами документа. Замовлення на літературу складає бібліотекар 
на основі прайс-листів видавництв, пропозицій кафедр. Також при 
проведенні передплати на періодичні видання щорічно від кафедр 
надходять заявки на необхідні журнали, газети, електронні бази даних. 

Автоматизація процесів комплектування забезпечує якісне 
формування фонду. Завдяки новим технологічним процесам відділ 
комплектування має можливість оперативно збирати інформацію про 
документи, здобувати їх, рахувати, здійснювати контроль витрат і 
фінансової звітності. Коли ми говоримо про оптимізацію електронних 
технологій, про їхні переваги перед традиційними, необхідно 
відзначити постійне їхнє вдосконалення й розширення можливостей. 
Співробітники відділу комплектування вивчають досвід використання 
новітніх технологій у бібліотечній роботі й застосовують їх на 
практиці. 

Сучасні користувачі бібліотек вже не задовольняються 
колишнім асортиментом послуг, які надаються бібліотеками. Дійсно, 
бібліотека нашого часу – це місце зберігання як традиційних 
документів, так і нових електронних ресурсів. Одним із 
неперевершених досягнень сучасності є комп’ютерна мережа Інтернет, 
впровадження можливостей якої можна порівняти лише з винаходом 
радіо або телебачення у свій час, а можливо й більш революційним 
винаходом, який у недалекому майбутньому змінить усі, зокрема, 
традиційні бібліотечні технології – будь-яка інформація у будь-який 
час без будь-яких географічних чи інших перепон. Так, і 
комплектування бібліотечних фондів традиційним шляхом досить 
довготривалий та трудомісткий процес, що послідовно складається з 
багатьох етапів і за сукупністю часових витрат може займати значні 
строки. Але останнім часом ми маємо унікальну можливість 
використання і у комплектуванні ресурсів Інтернет, що розширюють і 
пришвидшують нашу роботу. 

Відомо, що процес формування фонду бібліотеки значною 
мірою залежить від якості його комплектування. Комплектування 
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фонду сучасної бібліотеки – складний процес, що передбачає різні 
шляхи його здійснення та, при цьому, обумовлений такими аспектами: 

– глобальним приростом документних потоків та наявністю в 
них значної частини документів, збережених на електронних носіях; 

– зростанням цін на друковану продукцію, а особливо на 
наукову та довідкову літературу; 

– складною фінансово-економічною ситуацією в країні, що 
впливає на фінансування бібліотек та ВНЗ; 

– недостатніми фінансовими можливостями бібліотек; 
– соціальною кризою, яка в питанні бібліотек визначається у 

поступовій втраті читача. 
Здійснюючи і поточне, і ретроспективне комплектування 

фонду, НБ ХДУХТ керується запитами професорсько-викладацького 
складу навчального закладу, запитами факультетів і кафедр та 
відслідковує в інформаційних посібниках, каталогах видавництв, 
книготорговельних фірм новинки, передплачує періодичні видання. 
Таким чином, наша бібліотека комплектується навчальними та 
науковими виданнями, художньою літературою, офіційними та 
довідковими документами, періодичними виданнями. 

Джерела комплектування бібліотечного фонду ХДУХТ: 
– придбання літератури у видавництвах; 
– придбання літератури у книготорговельних організаціях; 
– передплата вітчизняних періодичних видань; 
– участь у різних конкурсах; 
– обмін документами з іншими бібліотечними установами 

(використання обмінного фонду); 
– заміна літератури, втраченої читачами; 
– обов’язковий примірник із власного видавничого відділу 

ХДУХТ; 
– створення власних документів; 
– поповнення фонду електронних документів; 
– подарунки (дарування) тощо. 
Особливо важливо укомплектувати фонд профільною 

літературою, що формується на основі навчальних планів, потреб 
кафедр, викладачів і студентів.  Звертаємо увагу на грамотне 
формування бібліотечного фонду і доступність для студентів усіх 
потрібних матеріалів з цього фонду. Важлива спеціалізована  частина 
фонду бібліотеки сьогодні – фонд електронних копій з друкованих 
видань. Адже якщо документ переноситься на сервер бібліотеки, то 
стає реальною частиною її фонду. Доступ до електронних версій 
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знижує гостроту фінансових проблем, вирішує проблему примірників: 
одним підручником може одночасно користуватись багато студентів. 

Книгозабезпеченість навчальних дисциплін є одним із 
найголовніших завдань наукової бібліотеки. Робота в цьому напрямку 
досить важлива як для працівників бібліотеки, так і для викладачів 
університету. У зв’язку зі зміною навчальних дисциплін 
ускладнюється робота за даною тематикою і потребує постійного 
вдосконалення (оновлення). 

Облік бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає 
можливість бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для  
університету дані цієї статистики мають одне із вирішальних значень 
під час акредитації кафедр та дисциплін. Використання 
автоматизованих систем обробки та обліку даних дозволяє швидко 
надати будь-яку інформацію для прийняття управлінських рішень. Для 
повного забезпечення студентів навчальною літературою між 
кафедрами та бібліотекою існує тісний зв’язок. Полягає він у тому, що 
згідно з розпорядженням ректора усі кафедри зобов’язані надавати 
бібліотеці обов’язковий екземпляр навчальної чи наукової праці, 
створеної викладачами певної кафедри. Таким чином, спільними 
зусиллями ми намагаємося якнайповніше відобразити в бібліотечному 
фонді праці  всіх науковців університету. 

Бібліотеки – з’єднувальні ланки між типами грамотності, між 
типами культур, між типами інформаційних ресурсів, між 
поколіннями, що виросли в окремих інфосередовищах – традиційних і 
цифрових. Покликання бібліотеки – збільшити різновиди бібліотечних 
інформаційних сервісів, які  підвищать коефіцієнт корисної дії. 
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Мережа публічних бібліотек України відіграє провідну роль в 

накопиченні і передачі знань;  подоланні цифрової і, як наслідок, 
інформаційної нерівності в суспільстві;  розробці контенту і 
забезпеченні рівноправного доступу до нього;  підвищенні рівня 
грамотності в сфері інформаційно-комунікаційних технологій.  Але в 
умовах посилення вимог до ліцензійного програмного забезпечення, 
зменшення фінансування, бібліотекам доводиться купувати дорогі 
ліцензійні програми, оплачувати роботу програмістів, займатися 
постійним удосконаленням технічних характеристик персональних 
комп’ютерів, що сильно позначається на невеликому бюджеті 
публічних бібліотек. У таких умовах для публічних бібліотек 
рішенням може стати використання хмарних сервісів. 

Хмарні сервіси є інформаційною технологією, що надається на 
вимогу в якості сервісу в Інтернеті або виділеної мережі, який 
оплачується в залежності від використання, тобто хмарний сервіс – це 
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веб-орієнтоване програмне забезпечення, програма, що працює в 
рамках веб-браузера без інсталяції на комп'ютер користувача.  Хмарні 
сервіси представлені в широкому діапазоні – від повноцінних додатків 
і платформ для розробки до серверів, систем зберігання та віртуальних 
робочих місць.  

Перевагами таких сервісів є відсутність необхідності 
установки ПЗ на робочих місцях користувачів – доступ до ПЗ 
здійснюється через звичайний браузер; скорочення витрат на 
розгортання системи в бібліотеці; скорочення витрат на технічну 
підтримку і оновлення;  швидкість впровадження;  зрозумілий 
інтуїтивний інтерфейс, так як більшість співробітників уже звикли до 
використання веб-сервісів;  мультиплатформеність. 

У своїй діяльності публічні бібліотеки можуть 
використовувати безліч хмарних сервісів.  Компанія Google надає такі 
послуги: електронна пошта Gmail, календар, сервіс для 
відеоконференцій і чатів Hangouts, соціальна мережа Google+, 
відеохостинг «YouTube», які дозволяють співробітникам бібліотеки 
працювати разом, де б вони не знаходилися.  Google Docs дає 
можливість створювати, редагувати і зберігати документи, таблиці, 
презентації, фото, анкети та веб-форми, прямо в браузері з будь-яких 
пристроїв, а також легко надавати доступ до файлів іншим 
користувачам.  

Не менш успішна на ринку IT-технологій компанія Microsoft 
пропонує користувачам схожий сервіс Office 365 – першу глобальну 
хмарну службу офісних додатків.  Він надає потужність хмарної 
продуктивності, допомагаючи економити час, гроші звільняючи цінні 
ресурси.  Office 365: об’єднує знайомий набір для робочого столу 
Microsoft Office і хмарні версії засобів Microsoft наступного покоління 
для обміну інформацією та спільної роботи, в тому числі Office Online 
і Microsoft Skype, хмара OneDrive, щоб користувачі були доступні в 
будь-якому місці за допомогою Інтернету.    

Головною проблемою впровадження хмарних технологій в 
публічних бібліотеках України є недостатнє матеріально-технічне 
оснащення.  Станом на початок 2016 р. всього лише 27,6% публічних 
бібліотек України мають комп’ютери (4583 бібліотеки), з них в 2399 
сільські, що становить лише 14,5%. Комп’ютерний парк публічних 
бібліотек України станом на 2016 р. налічував 17016 машин, серед них 
1948 одиниць в Обласних універсальних наукових бібліотеках, а 4101 
одиниця знаходяться в бібліотеках сільської місцевості.  

Із 2016 р. кількість бібліотек, що надають доступ до мережі 
Інтернет складала 3628 (21,9%); і тільки 1606 (9,7%) сільських 
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бібліотек мають цей доступ. Із 17016 персональних комп’ютерів 14266 
(84%) підключені до мережі Інтернет. 

Таким чином, хмарні технології дозволяють подолати існуючі 
бар’єри: географічні, технологічні, соціальні.  Головною перешкодою 
на шляху до використання хмарних технологій в публічних 
бібліотеках України є недостатньо розвинена матеріально-технічна 
база, малочисельний комп’ютерний парк і відсутність 100% 
підключення наявних ПК до високошвидкісного Інтернету.  
Незважаючи на це публічні бібліотеки України з великим ентузіазмом 
освоюють і впроваджують хмарні сервіси у свою діяльність. 
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Сучасний інформаційний простір спонукає професійну 

спільноту до використання різноманітних веб-сервісів у створенні 
віртуальних продуктів, інформаційних послуг, в якості комунікаційних 
платформ для взаємодії та спільної роботи, що сприяє налагодженню 
ефективних комунікацій і розвитку соціального партнерства. 
Забезпечити співробітництво (англ. «collaboration») віддалених 
користувачів в режимі он-лайн в одному робочому просторі у вигляді 
віртуальної інтерактивної дошки – головна мета різноманітних 
Whiteboard-сервісів [1].  

Сервіс Whiteboard1 – це віртуальний аналог маркерної дошки. 
Існують сервіси доступні в якості окремих продуктів (Web Whiteboard, 
Ziteboard, Notebookcast, Padlet, RealtimeBoard, WikiWall, Linoit та ін.) 
або в складі комплексного рішення для веб-конференцій (Mikogo, 
Palbee). Функціонал сервісів та кількість проектів/дошок, залежить від 
обраного тарифного плану. Обов’язкові адміністративні інструменти, 
доступні у безкоштовному акаунті: додавання тексту, фото, відео, 
гіперпосилання, їх поширення через посилання, соціальні мережі 
(Facebook, Twitter, Google+ та ін.), вставка у власну сторінку або блог 
за допомогою HTML-коду. Деякі пропонують можливість малювати, 
креслити схеми, робити позначки (Web Whiteboard, Ziteboard, 

                                                
1 «Whiteboard» з англ. – «біла дошка». 
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WikiWall). Спілкування та обговорення забезпечується через 
додавання коментарів (Padlet, Linoit) або чату (WikiWall, 
Notebookcast), деякі сервіси пропонують можливість голосового і 
відеозв’язку всередині команди (RealtimeBoard, Ziteboard). У таких 
сервісах як Padlet, Web Whiteboard, WikiWall, Twiddla можна 
працювати без реєстрації, в режимі гостя або у публічному акаунті. У 
платних тарифах більш розширений функціонал: експортування 
створених проектів в різні формати (JPEG, PDF, Exel та ін.), 
необмежена кількість проектів та команд, технічна підтримка тощо. 
Інтуїтивний інтерфейс, зручність і швидкість розміщення 
різноманітних матеріалів, наявність інструментів для спільної роботи 
сприяє широкому використанню Whiteboard-сервісів у бізнесі,            
ІТ-сфері, освіті.  

Бібліотечна інтернет-спільнота використовує віртуальні 
інтерактивні дошки як платформу для спілкування з користувачами і 
створення спільних проектів (наприклад електронних стінгазет), як 
майданчик для обміну професійним досвідом та ідеями, організації 
навчання, координації роботи корпоративних проектів та створення 
різноманітних віртуальних ресурсів (віртуальних книжкових виставок, 
краєзнавчих проектів), в якості дошки оголошень, для анонсування 
бібліотечних заходів.  

Серед вітчизняних та зарубіжних фахівців найбільш поширено 
використання сервісу Padlet – http://ru.padlet.com/ (рис.). 

 

 
Рис. Сервис Padlet 

 
Сервіс являє собою обмежену віртуальну стіну (або полотно, 

від англ. «canvas»), на якій можна розміщувати текст, фото, файли, 
посилання на різні інтернет-ресурси [3]. Padlet підтримує кирилицю, 
має україномовний варіант інтерфейсу. Користувачам пропонується 
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безкоштовна реєстрація («Vanilla» Padlet) або платні преміум-тарифи 
для освіти, бізнесу з розширеними можливостями (створення 
приватної мережі, керування користувачами та моніторинг активності, 
збільшена кількість шпалер та тем, розширений check box, додаткова 
конфіденційність темами та ін.). Для реєстрації необхідно ввести 
адресу електронної пошти, пароль або скористатися акаунтами Google 
або Facebook. Працювати з сервісом можна і без реєстрації – створити 
дошку і редагувати її протягом 24 годин, потім ця можливість зникає. 
Другий варіант роботи – як гість або на запрошення, як учасник 
спільного проекту, у цьому разі можливості користувача обмежені 
правами, наданими модератором або куратором дошки. Як додаток, 
Padlet доступний для пристроїв iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), Android 
та Kindle. 

При створенні дошки/стіни/полотна можна обрати формат або 
використати шаблон. Серед запропонованих форматів такі: стіна – 
оформлення у вигляді блоків; полотно – оформлення, групування та 
підключення вмісту будь-яким способом; трансляція – упорядкований 
вміст, який легко читати, зверху вниз; сітка – розміщення вмісту 
рядками; полиця – оформлення вмісту в рядки стовпців. Серед 
шаблонів: Moodboard – візуальне представлення проекту; закладинки – 
зібрання в одному місці файлів та посилань, які часто 
використовуються; запитання та відповіді – аудиторія задає запитання, 
доповідачі відповідають; Kanban board2 – дошка з колонками 
«зробити» (англ. to-do), «в процесі» (англ. in progress), «зроблено» 
(англ. done); KWL chart3 – Padlet, який складається з трьох колонок 
«що я знаю» (англ. «what we Know»), «що я хочу знати» (англ. «what 
we Want to know»), «що ми вивчили» (англ. «what we Learned»); відео 
плайліст; Storyboard – розкадровка; Org chart – організаційний графік 
або таблиця. 

Для створення публікації/посту на дошці необхідно зробити 
подвійний клік, потім з’явиться діалогова форма, яку можна заповнити 
текстом, додати файли (текст, фото та відео) зі свого комп’ютера, 
вставити посилання або фото з веб-камери. До посту можна 
підключити коментарі. Сервіс зберігає файли і відображає їх у 
вбудованому переглядачі, фотографії при натисканні на заголовок 
контейнера збільшуються. Для зручності редагування, наповнення, 
оформлення створена приладова панель – dashboard. Інструменти 
                                                
2 Iнструмент, який використовується при впровадженні методу управління 
розробкою «Канбан». 
3 Iнструмент організації інформації перед, під час та після навчання. 
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дозволяють змінювати оформлення дошки, міняти налаштування 
доступу для учасників проекту. На жаль, можливості роботи з 
текстовими матеріалами у сервісі обмежені. 

Посилання на створену дошку можна надіслати e-mail, 
опублікувати в соціальних мережах (Facebook, Twitter), експортувати 
як зображення або файл у форматі Pdf, таблицю Excel або CSV4, 
вставити в сайт або блог у вигляді HTML коду, використовувати 
спеціальний плагін для Wordpress, роздрукувати а також мобілізувати 
– створити QR код стіни. 

Зарубіжні бібліотечні фахівці активно застосовують Padlet у 
професійній діяльності. Яскравий приклад – дошки, створені 
американською бібліотекаркою, викладачем, спікером та 
консультантом, Шеннон Маклінтон Міллер (https://www.linkedin.com/ 
in/shannonmcclintockmiller). Пані Шенон запрошує бібліотечну 
спільноту поділитися досвідом впровадження/використання  
IT-технологій, промоції електронних ресурсів в своїх бібліотеках 
(«How Do You Promote eBooks and eResources In Your Library?» «Ideas 
and Projects For Using Snapchat In The Library, Classroom & Within 
Education») спілкується зі студентами, учасниками навчальних 
проектів («Let's Share Our Future Ready Librarian 2017-18 Goals With 
Each Other!») тощо [2].  

У практику діяльності вітчизняних фахівців, сервіс к, 
Спеціалісти Рівненської обласної бібліотеки для дітей використовують 
його для організації та координації спільної роботи у корпорації 
«Бібліоігротека». На віртуальній дошці (https://padlet.com/ 
vidin13/biblioigroteka) репрезентовані доробки учасників 
корпоративного об'єднання зі створення інтерактивних ресурсів, 
вікторин, кросвордів та інших ігрових форм різноманітної тематики, у 
т. ч. з краєзнавства. Фахівці Одеської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. М. Грушевського представляють план заходів на місяць 
(https://padlet.com/bo1960) у вигляді дошки анонсів. У Миколаївській 
обласній бібліотеці для дітей ім. В.А. Лягіна спільно з користувачами 
створювалася on-line газета Школи юного журналіста Миколаївської 
обласної бібліотеки для дітей ім. В.А. Лягіна – «Южане» 
(https://ru.padlet.com/golir76/UJane). На веб-сторінці Центральної 
міської бібліотеки ім. В.Г. Короленка (м. Маріуполь) у розділі 
«Літературна палітра світу» (http://www.marlibrary.com.ua/ 
index.php?menu=exhibitions2) представлені віртуальні проекти, 
присвячені видатним письменникам світу: «Король британского 

                                                
4 Текстовий формат, призначений для представлення табличних даних. 
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постмодерна: К 90-летию Джона Роберта Фаулза» 
(https://padlet.com/babij_je/he5cuv3v1am8), «Трубадур отточенной 
банальности: К 75-летию Сергея Донатовича Довлатова» 
(https://padlet.com/babij_je/hl0nxtrpz88i), «Икона стиля эпохи джаза: К 
120-летию Френсиса Скотта Фицджеральда» (https://padlet.com/ 
babij_je/5v875sedbzjo), «Сокровенная суть японской души: Писатель и 
переводчик Харуки Мураками» (https://padlet.com/babij_je/ 
v8drp9me8l7i). Проекти, презентовані в «Літературній палітрі світу» 
містять інформацію про письменника (текст, фото), посилання на 
фільми, або аудіо записи творів, цитати, віртуальні книжкові виставки 
«Эти книги вы можете прочесть в библиотеке им. В.Г. Короленко». 

Активно використовуються whiteboard-сервіси в роботі 
«Школи бібліотечного журналіста» – проекту, який реалізується на 
базі Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленко. 
Головне завдання Школи – засвоєння учасниками методів, прийомів, 
засобів журналістської діяльності та отримання практичних навичок 
[4]. У програмі навчання whiteboard-сервіси розглядаються як 
інструменти роботи бібліотечного журналіста. Учасники утворюють 
медіаконвергентну редакцію і за допомогою сервісу Padlet створюють 
інтерактивну стінгазету (https://padlet.com/libjournalist). Слухачам 
також пропонуються інтерактивні методичні матеріали у вигляді 
віртуальних дошок з корисними посиланнями та оглядом сервісів по 
створенню стінгазет. Для обміну досвідом, зворотнього зв’язку з 
учасниками використовується сервіс LinoIt (http://linoit.com/users/ 
Libjournalist/canvases/LibFeedback%20). Творчі доробки учасників 
П’ятої Всеукраїнської школи бібліотечного журналіста5: рекламний 
скрінкаст власного медіаресурсу (газети, блогу, сторінки  у 
соцмережах) «Чому саме ми?»; тематична дошка «Я рекомендую» 
(сервіс Pinterest); нотатка Facebook, у якій висвітлено події школи, 
презентація корпоративного видання представлені на Дошці 
виконаних завдань учасників П’ятої Всеукраїнської школи 
бібліотечного журналіста (https://padlet.com/libjournalist/5libschool). 

Таким чином, Whiteboard-сервіси – це зручний інструмент, 
який дозволяє організувати простір для ефективного професійного 
спілкування і навчання, сприяє розвитку компетентності бібліотекарів. 
                                                
5 Проходила з 19 по 21 квітня 2017 р. на базі Харківської державної наукової 
бібліотеки імені В.Г. Короленка у партнерстві з Науковою бібліотекою 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 
підтримки Харківського обласного відділення (філія) ВГО «Українська 
бібліотечна асоціація». 
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Сервіси дають можливість вийти на новий рівень взаємодії з 
користувачами і залучити їх до створення спільних ресурсів і проектів, 
стати ближче і, не зважаючи на відстань, бути разом в єдиному 
інформаційному середовищі.  
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Сучасний етап розвитку суспільства за рекомендаціями 32-ї 

Генеральної конференції ЮНЕСКО визначається як суспільство знань, 
у якому знання відіграють вирішальну роль у економіці, а виробництво 
знань стає джерелом розвитку [1]. 
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Як вважає Л.Й. Костенко, нині посилюється освітній акцент 
діяльності бібліотек, формується нова парадигма їх діяльності, 
стверджується новий образ бібліотеки, що відповідає парадигмі 
суспільства знань. Бібліотеки перетворюються у науково-освітні 
установи [1]. Відповідно до Концепції впровадження медіа-освіти в 
Україні одним з головних завдань бібліотек є навчання користувачів 
умінню обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне 
«сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з 
урахуванням прямих  і прихованих впливів. 

Студенти, молоді вчені – аспіранти та здобувачі наукових 
ступенів – це категорія користувачів, які особливо потребують 
допомоги бібліотеки. Необхідність і ефективність такої допомоги 
часто користувачам невідома. Найчастіше вони намагаються отримати 
потрібну інформацію у позабібліотечному iнтернет-просторі. Однак, 
не зумівши знайти потрібну і достовірну інформацію, звертаються в 
бібліотеку. Тому таким користувачам в  першу чергу необхідно подати 
відомості про бібліотечний веб-сегмент, його відмінності від решти 
Інтернет-простору. 

У зв’язку з всепоглинаючою віртуализацією суспільства люди 
втрачають навички традиційного спілкування. Нині комунікація 
витісняє живе спілкування. Комунікація на основі сучасних технологій 
створює ілюзорне середовище, в якому людина, імітуючи спілкування, 
залишається самотньою і незрозумілою. Комунікація зводить 
спілкування до обміну інформацією. При цьому особистість людини 
не відіграє ролі. Спілкування – «занурення в глибину Іншого» [6]. Як 
показує практика, на сьогодні людей необхідно вчити спілкуванню. 

Тому організація різних форм безпосереднього спілкування 
стає одним з найважливіших сервісів бібліотек ВНЗ. 

Вітчизняні дослідники, зокрема Д.А. Солов’яненко класифікує 
бібліотечний сервіс за низкою критеріїв: дистанційний та 
безпосередній бібліотечний сервіс, що визначається за ознакою 
місцезнаходження користувача (якщо суб’єкти сервісних відносин 
знаходяться на один від одного і не можуть мати прямого, тобто 
неопосередкованого, контакту, такий сервіс називається 
дистанційним). Розподілений та комплексний бібліотечний сервіс – за 
ознакою комплексності надання послуг (якщо різні види бібліотечних 
послуг (пошук, довідки, переклади тощо) виконуються у єдиному 
процесі, тобто поєднані між собою та надаються єдиним сервісним 
підрозділом, у єдиному місці, такий сервіс називається комплексним. 
Якщо ж послуги надаються окремо одна від одної та суттєво різняться 
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за ознакою місця та/або підрозділу-виконавця, такий сервіс є 
розподіленим) [2, с. 208]. 

Впровадження ІКТ-технологій у бібліотечні сервіси повинно 
супроводжуватись навчанню користувачів відбору інформації та 
формуванню нових знань на основі морально-етичних норм та 
принципів безпеки життєдіяльності [3].  

Особливістю і перевагою бібліотек перед ЗМІ є можливість 
використовувати в комплексі віртуальні і безпосередні форми 
спілкування, розробляти нові форми комунікації з застосуванням 
мультимедійних, ІКТ-технологій. Єдина для різних бібліотек система 
морально-етичних цінностей дозволяє сформувати безпечне і надійне 
для розвитку людської особистості інформаційно-комунікаційне 
середовище як ціннісноорієнтовану єдину систему.  

Iз поширенням комунікаційної взаємодії в Інтернеті 
спілкування практикується переважно заради самого спілкування. 
Інформаційному впливу головним чином піддається найбільш масова 
й активна частина аудиторії Інтернета – молодь. Інтернет для молоді – 
це засіб відпочинку, джерело будь-якої інформації, простір без 
цензури, в якому можна без будь-яких обмежень висловити свої 
почуття, не піклуючись про правила граматики. Сьогодні відчувається 
особлива потреба в культурі спілкування: завдяки великій кількості 
комунікативних засобів і посередників сформувалися нові типи 
комунікативної взаємодії [4; 5].  

О.В. Прудникова визначає спілкування як необхідну 
передумову реального функціонування суспільної свідомості. Суть 
спілкування полягає у проникненні у внутрішні світи, життєві смисли 
його учасників [7]. 

Спілкування не є тільки системою  різних форм та методів 
передачі й обміну інформацією. Спілкування – багатопланова 
взаємодія людей, в якої беруть участь всі якості людини. Спілкування 
– необхідна умова функціонування свідомості, соціалізації та розвитку 
людини. (Без спілкування з іншими, людина може стати подібною 
Мауглі).  

Організація бібліотечного обслуговування щоденно потребує 
пошуку певних моделей тих процесів, які з позицій сьогодення варто 
розглядати як систему факторів, що сприяє креативності, 
самовдосконаленню, самовихованню та самореалізації особистості. 

У суспільстві не відбувається стрімкого зростання духовної 
культури безпосередньо слідом за збільшенням обсягу інформації та 
розширенням сфери спілкування. У цьому зв’язку постає питання про 
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усунення цього протиріччя, тобто виховання особистості, здатної в 
системі самоосвіти, самовиховання, творчості знаходити інформацію, 
що дозволяє удосконалювати духовну культуру. Необхідно 
враховувати, що елементи культури можуть виступати як посередники 
спілкування. Завдяки їм спілкування може здійснюватися 
розвертаючись з окремих актів в процеси, набувати стабільний 
характер. 

Фінські бібліотеки також перейшли на новий формат роботи, 
що в більшості сприяє спілкуванню. Працівники, підлаштовуючись під 
умови нового часу, перетворили простір в коворкінг, безпосередньо 
бібліотеку та майданчик для громадських зустрічей. Після глобальних 
перетворень змінилось ставлення як самих бібліотекарів до того, що 
вони роблять і для чого існують, так і користувачів до бібліотек – вони 
з радістю беруть участь в ініціативах, проводять масові заходи, 
приходять з користю провести свій вільний час [8]. 

Отже, відповідно до нинішніх соціокультурних умов вся 
бібліотечна діяльність зазнає змін, тобто змінюються її суттєві функції, 
взаємозв’язки як між внутрішніми елементами, так і з зовнішнім 
середовищем. Трансформаційні процеси змінили всю систему 
бібліотечних ресурсів та бібліотечної праці. Бібліотека набула нових 
обрисів, які повною мірою відображають специфіку сучасної 
соціокультурної ситуації. 

Нові інформаційно-комунікаційні технології надають 
можливість більше спілкуватися у віртуальному середовищі. Тому з 
кожним роком зростатиме роль бібліотек у створенні нових форм 
спілкування відповідно до умов соціальної реальності. На нашу думку, 
одним із основних завдань бібліотек на сучасному етапі є 
недопущення деградації спілкування, а тим самим і масової 
роботизації людей. Виходячи з цього, необхідно стимулювати у 
читачів потреби у колективному творчому спілкуванні, адже без цього 
особистість не може всебічно розвиватися. 

Форми таких взаємовідносин різні – від зацікавленого 
персонального спілкування користувача і бібліотекаря при організації 
видачі документів до створення будь-яких видів можливого 
інформаційного сервісу для потреб усіх категорій користувачів з 
урахуванням їх уподобань, особистих побажань і зручностей.  

Бібліотеки мають можливість для створення іншої форми 
середовища, в якому використання сучасних технологій сприяють 
функціонуванню гуманістичних цінностей спілкування, що дозволяє 
говорити про перспективи мультимодальної бібліотеки. При цьому 
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спілкування в бібліотеці має своїх специфічних атракторів, до яких 
відносяться дистанційні, віртуальні.  

Характерною рисою нашого часу є посилення тенденцій до 
інтроверсії, індивідуалізму, людина занурюється в себе, руйнуються 
традиційні цінності, з життя йдуть ритуали. Все це зворотний бік 
здобутої свободи, розвитку комп’ютерних технологій, засобів зв’язку. 
Однак для розвитку творчих здібностей людині необхідно діалогічне 
спілкування, під час якого людина може побачити будь-яку ситуацію з 
нової позиції, погоджуючи в процесі діалогу свою точку зору з точкою 
зору іншої людини. Діалогічне спілкування – це гуманістичне 
спілкування. Діалогічне спілкування передбачає ставлення до іншої 
людини як до цінності, неповторної індивідуальності. 

Реалізація спілкування в системі бібліотечного сервісу – це 
така професійна діяльність, що має в своїй структурі певні етапи: 
початковий (встановлення контакту); взаємодія, комунікації як 
заключний. Між ними вважаємо за необхідне розглядати спілкування. 
Без наявності комунікативної компетенції це неможливо впровадити в 
практику. Професійна компетенція – важлива складова реалізації 
спілкування в бібліотеці. Від професійної компетенції залежить 
ефективність процесу комунікації та виконання місії бібліотеки. 

Основними тенденціями розвитку спілкування в бібліотеці є 
такі напрями як: включення спілкування до спеціальних професійно-
освітніх програм, опанування культурою спілкування на різних рівнях 
організації бібліотечної діяльності, втілення в практику бібліотечної 
діяльності різноманітних його форм, поліпшення технологічного 
оснащення спілкування у віртуальному просторі. Адже, основним 
джерелом ресурсів для більшості користувачів стала глобальна мережа 
– Інтернет, завдяки якій ми одержуємо доступ як до освітніх, так і до 
багатьох інших ресурсів, починаючи від звичайних текстів і 
закінчуючи складними відеозображеннями. Сучасні ЗМІ теж 
намагаються донести певну інформацію до своєї аудиторії. Відтак, від 
змісту цієї інформації залежить і ставлення людей до оточення. Тому 
необхідно звертати увагу на ціннісне наповнення змісту 
комунікативних практик у бібліотеці. 

На думку авторів [9], реалізуючи комунікативні практики, 
індивід здійснює вибір дій, які забезпечують адекватне сприйняття і 
цілеспрямовану передачу інформації в конкретній ситуації, а також 
репрезентує систему знань, норм цінностей і зразків поведінки, 
прийнятих в конкретному комунікативному середовищі. У 
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повсякденній комунікації народжуються майбутні соціальні практики, 
які можуть стати основою суспільних трансформацій.  

Бібліотека безпосередньо бере участь в організації 
комунікативних практик. Система цінностей індивіда знаходить 
відображення в різних видах його діяльності, яка, в свою чергу, є 
передумовою виникнення інформаційних потреб особистості. На 
задоволення їх, а отже, на формування і розвиток системи цінностей 
спрямована діяльність кожної бібліотеки. 

Бібліотечні фахівці НБ ХНТУСГ ім. П. Василенка 
запроваджують комунікативні практики, що передбачають наступні 
форми: інтерактивні (встановлення взаємовідносин); діалогові 
(партнерські на основі обміну інформацією); монологові (співбесіда, 
інформаційне повідомлення, години спілкування), мовчазні (робота з 
комп’ютерною технікою) – своєрідний міст між віртуальним світом і 
реальною бібліотекою, що сприяє зростанню її популярності, 
поєднуючи старі форми з новітніми інформаційними технологіями, 
перетворюючи бібліотеку на особливе інтелектуальне середовище, що 
спонукає до здобуття знань. Спілкування в бібліотеці є початковим 
етапом взаємодії бібліотекаря і читача для подальшого інформаційного 
сервісу. 
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На сьогодні університетські та інші наукові бібліотеки у 

всьому світі усвідомлюють необхідність в наявності інструментів для 
ефективного управління роботою, що в свою чергу супроводжується 
істотними змінами в їх роботі. 

Якість бібліотечно-інформаційних послуг є головною 
складовою якості бібліотечного обслуговування в цілому, тому 
виділення обґрунтованих стандартизованих показників рівня якості і 
методів ідентифікації відповідності та їх вимірювання набуває 
актуального значення для бібліотечних установ.  

Якість для бібліотеки це добре налаштована внутрішня 
технологія і механізм управління, що спрямовано на інтереси 
користувача і задоволення його інформаційних запитів. Це означає, що 
однією з головних задач  вищих навчальних закладів на сьогоднішній 
день є створення системи якості інформаційно-бібліотечних послуг, 
що ефективно працює і постійно вдосконалюється, яка впливає на 
підготовку високопрофесійних фахівців, на якість освітнього і 
науково-дослідного процесів у вищих навчальних закладах.  

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки, 
її конкурентноздатність безпосередньо залежать від переліку та якості 
її послуг і комфортності користування ними. Як сама бібліотека, так і 
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її послуги повинні бути доступними та зручними для всіх груп і 
категорій користувачів. Саме відповідні організаційні та технологічні 
нововведення на основі аналізу змін у сфері читацьких інтересів і 
потреб покращують роботу бібліотеки та підвищують її імідж і вплив. 
Оцінювання якості й результативності бібліотечних послуг 
здійснюється на всіх етапах їх реалізації (планування, розробка 
заходів, реклама, вивчення та аналіз попиту тощо). Сучасні умови 
роботи потребують оцінювання бібліотечних послуг не тільки за 
кількісними показниками, а й за показниками, які характеризують їх 
якість, продуктивність, корисність та певну збалансованість, а 
оцінюються вони сьогодні здебільше за параметрами, що наведено у  
[1–4]. 

Інформацію про об’єкт, який досліджують (у нашому випадку 
це ефективність та якість роботи бібліотеки) можна отримати двома 
шляхами: 

– безпосередній результат порівняння (первинна інформація); 
– результат обробки первинних даних (вторинна або похідна 

інформація). 
В умовах впровадження нових засобів автоматизації, 

вдосконалення технології бібліотечних процесів, виробничої 
структури й організації праці перед бібліотеками виникають як 
проблеми підвищення ефективності діяльності в цілому, так і 
результативного керування окремими видами ресурсів, 
технологічними процесами, кадрами. Їхнє вирішення неможливе без 
розробок нових теоретичних положень, методологічних підходів, 
інструментарію оцінювання й методичного забезпечення аналізу 
ефективності роботи [3; 4]. 

Оцінювання ефективності діяльності вважається 
найважливішим компонентом керування, що забезпечує досягнення 
цілей організації, і є певною системою, яка має досить складну 
структуру, що дозволяє виконувати регулятивну функцію відносно 
діяльності співробітників, керівників, матеріально-технічної бази тощо 
[2]. 

У такому напрямі досліджень велике значення надається 
пошуку надійних методів оцінювання, а також розробці відповідних 
технологій оцінювання і процедур, що виключають суб’єктивний 
підхід. На сьогодні пропонується безліч способів оцінювання, кожний 
з яких має свої переваги та  недоліки. Разом з тим створити подібну 
систему, однаково збалансовану з погляду точності, об'єктивності, 
простоти і ясності, дуже складно. 
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У публікаціях, що присвячено проблемам ефективності, 
ключовими питаннями є:  

1) визначення показників (індикаторів) і критеріїв, що 
відбивають рівень та якість бібліотечної діяльності;  

2) аналіз існуючих методів, що дозволяють здійснювати 
вимірювання якості й ефективності роботи;  

3) розробка моделей (систем) вимірювання ефективності 
діяльності та впливу бібліотек. 

Автори [1] під вимірюванням ефективності роботи бібліотек 
пропонують розуміти збирання й аналіз статистичних та інших даних, 
що описують роботу бібліотеки з метою оцінювання її ефективності й 
пропонують 40 індикаторів для вимірювання різноманітних 
показників. Крім того в світі активно розробляються й застосовуються 
системи показників, що дозволяють порівнювати роботу бібліотек 
різних типів і видів. Наразі Україна впровадила три стандарти, в яких 
детально описано що і за допомогою яких інструментів здійснювати 
такі вимірювання. 

Показники, за яким пропонується оцінювати ефективність та 
якість роботи бібліотек розподілено за кількома групами [4]: 

Ресурси, доступ та інфраструктура. Показники, які 
вимірюють адекватність і доступність бібліотечних ресурсів та сервісів 
послуг (наприклад, співробітники, колекція, місця користувачів тощо). 

Використання. Показники, що вимірюють використання 
бібліотечних ресурсів та сервісів (наприклад, видача, завантаження і 
засоби використання). 

Результативність. Показники, що вимірюють результа-
тивність ресурсів та послуг (наприклад, витрати на видачу, 
електронний ресурс доступу або скачування; час, що потрібний для 
отримання чи обробки документів; і швидкість отримання правильної 
відповіді). 

Потенціали і розвиток. Показники, що вимірюють внесок 
бібліотеки в нові області сервісів і ресурсів та його здатність отримати 
достатнє фінансування для розвитку (наприклад, відсоток витрат на 
електронні ресурси і відвідуваності в формальні навчальні заняття по 
персоналу). 

Система оцінювання  ефективності роботи добре діє тоді, коли 
визначено правильні критерії. Критерій є мірою якісно-кількісної 
визначеності змісту явища, стану, процесу тощо й відбиває сукупність 
істотних моментів останніх. Конкретизація цієї міри визначається 
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показниками, які повинні найточніше відображати відповідний 
критерій. 

Пропонуються різні критерії, ознаки, на підставі яких 
виробляється оцінка:  

1) генеральний (зведений);  
2) якості системи (ступінь задоволення читацьких потреб/ 

запитів, якість фондів, рівень обслуговування);  
3) вартості системи (економічні витрати, економічна 

ефективність) [5].  
Оцінювання ефективності роботи бібліотеки, як правило, 

ґрунтується на аналізі різних статистичних показників у звітному 
періоді, таких як кількість читачів, обсяг фонду тощо. 

Порівнюючи їхнє значення з досягнутими в попередніх 
періодах і з плановими значеннями, можна на основі факторного 
аналізу відхилень отримати  необхідну управлінську інформацію. 
Важливими індикаторами ефективності для оцінювання діяльності 
бібліотеки можуть стати безперервне поповнення фонду, поліпшення/ 
відновлення матеріальної бази, висока оберненість, читаність, 
відвідуваність, користування сайтом і наявними електронними 
ресурсами, показники якості інформаційної продукції, що 
випускається, і наданих послуг, їхньої вартості, своєчасності й 
оперативності обслуговування. 

З 1 вересня 2016 р. є чинними ще три стандарти з інформації 
та документації: ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) 
«Information and documentation – International library statistics». 
Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика [2], 
ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT) «Information and 
documentation – Methods and procedures for assessing the impact of 
libraries». Інформація та документація. Методи та процедури 
оцінювання впливу бібліотек [3], ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 
11620:2014, IDT) «Information and documentation – Library performance 
indicators». Інформація та документація. Показники функціонування 
бібліотек [4]. 

Міжнародний cтандарт [2] забезпечує керівництво для бібліотек 
та інформаційних  сервісів спільноти на збирання та відображення 
статистики. 

Розділи 2 та 6 формують ядро цього cтандарту. Розділ 2 
забезпечує визначення для більшості елементів, які  складають 
бібліотечний сервіс; вони слугують тільки для статистичних цілей. Розділ 
6 рекомендує як кожен з цих елементів обчислюють. використанню 
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показників функціонування відносно якості бібліотечних сервісів у 
бібліотеках та розповсюдження знань про те як здійснювати 
вимірювання функціонування. Користувачам необхідно звертатися до 
обох розділів для повноти  картини. 

Цей cтандарт містить визначення та процедури обчислень для всіх 
типів ресурсів та сервісів, які бібліотеки пропонують своїм користувачам. 
Для того щоб пояснити сенс для впровадження ряду нових 
бібліотечних сервісів в цьому cтандарті, додано Розділ 3 для опису 
поточних задач бібліотек. 

Визначено, що не всі показники, які зазначено в цьому 
cтандарті, можна зібрати бібліотеками різних типів та розмірів. Щоб 
надати більшу повноту певні додаткові результати (важливі тільки для 
деяких секторів) описано в Додатку А. Метою є забезпечення під час 
збирання певної статистики, щоб використовувати ті ж самі визначення та 
методи. 

Нагальна потреба для опису та оприлюднення бібліотечної 
діяльності може бути задоволена якщо збирання даних в бібліотеках 
додержуючись приписів цього стандарту. За можливістю бібліотеки 
мають збирати всі дані, що перелічено в цьому стандарті, які мають 
відношення до їх діяльності. 

Стандарт [2] визначає правила для бібліотек та інформаційних  
сервісів спільноти на збирання та відображення статистики: 

– для цілей міжнародної звітності; 
– для забезпечення узгодженості між країнами для тих 

статистичних вимірювань що часто використовуються керівниками 
бібліотек, але не відносяться до міжнародної звітності; 

– для заохочення доброї практики у використанні статистики 
для менеджменту бібліотечних та інформаційних сервісів. 

Міжнародний cтандарт [3] забезпечує керівництво для 
бібліотечної спільноти з методів оцінювання впливу та цінності 
бібліотек. Він поширюється у відповідь на всесвітні вимоги (попит) 
щодо характеристик оцінювання впливу бібліотеки. 

Методи, що описано у цьому стандарті не відображають всі 
можливі методи чи методи оцінок, але такі, що найінтенсивніше 
використовується і виявилися найбільш ефективними для оцінювання 
впливу бібліотеки. Стандарт  [3] не призначений для того, щоб 
унеможливити застосування методів оцінювання, які не зазначені в 
ньому. 

Існує багато різних типів бібліотек, з різними задачами і 
групами населення, що мають низку унікальних характеристик 
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(структура, фінансування, управління тощо), і також залежать від ряду 
ситуаційних чинників. Оскільки існує таке широке розмаїття в світі, то 
важливо розуміти, що не всі методи, які описано в цьому 
Міжнародному стандарті, є корисними для всіх бібліотек. 

У додатках до цього Стандарту наведено приклади обстежень  
впливу бібліотек,  рекомендації з  вибору методів для різноманітних 
цілей та приклади з оцінювання впливу бібліотек.  

Він визначає терміни для оцінювання впливу бібліотек та 
визначає методи такого оцінювання 

– для мети стратегічного планування та інтегрального 
менеджменту якості бібліотек; 

– для полегшення порівняння бібліотечного впливу в часі та 
між бібліотеками подібного типу і призначення; 

– для сприяння ролі і значення бібліотек для навчання і 
наукових досліджень, освіти та культури, соціального та економічного 
життя;  

– для підтримки політичних рішень за рівнем обслуговування 
та стратегічних цілей щодо бібліотек. 

Цей стандарт враховує вплив бібліотек на окремих осіб, установи 
і суспільство. Його застосовують до всіх типів бібліотек в усіх країнах. 
Однак, не всі методи, що описано в ньому, застосовуються до всіх 
бібліотек. Обмеження застосування окремих методів подано в описах. 

Міжнародний cтандарт [4] стосується розвитку бібліотек всіх 
типів. 

Головною метою цього стандарту є сприяння використанню 
показників функціонування відносно якості бібліотечних сервісів у 
бібліотеках та розповсюдження знань про те як здійснювати 
вимірювання функціонування. 

Стандарт детально визначає вимоги показника функціонування 
для бібліотек та встановлює множину показників в бібліотеках для 
використання бібліотеками всіх типів. Він також забезпечує 
керівництво з впровадження показників функціонування в бібліотеках 
де такі показники ще не використовують. 

Якість бібліотечних сервісів пов’язана з ширшою темою 
управління якістю та забезпеченням якості.  

Міжнародний стандарт [4] забезпечує стандартизовану 
технологію та короткі визначення показників функціонування. Крім того, 
він містить короткі визначення показників та зібрань і аналіз необхідних 
даних. Детальна інформація щодо методології та аналізу наведена у 
публікаціях, що перелічено в бібліографії до цього стандарту. 
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Кожен показник у цьому  стандарті має унікальне ім’я. Це ім’я 
іноді відрізняється від прийнятих в літературі, на якій базується їхній опис. 
Такі розбіжності задокументовано в описах показників. 

Показники функціонування, що містяться в цьому стандарті 
широко використовуються на практиці, добре задокументовані  в 
літературі чи успішно протестовано та виправлено через національні 
зусилля. Деякі описи показників є модифікацією показників, що описано 
деінде; це відбиває практичний досвід чи необхідність у спілкуванні. 
Відношення входу та ресурсу добре задокументовано в літературі та 
забезпечує для бібліотек показники функціонування як визначено в цьому 
стандарті. 

Існують певні види діяльності та сервісів бібліотеки, для яких 
протягом розробки цього міжнародного стандарту взагалі були 
відсутні, протестовані та добре документовані показники. Крім того, 
електронні сервіси продовжують розвиватися та еволюціонувати, а 
така еволюція вимагає моніторингу яким чином пов’язані показники в 
цьому стандарті. Бібліотечна та інформаційна спільнота запрошується до 
створення механізмів і наданню високого пріоритету для розробки 
відповідних показників для існування та виникнення бібліотечних сервісів 
та ресурсів.  

Цей міжнародний стандарт буде підтримуватися робочою 
групою, яка буде моніторити розвиток та додавати додаткові показники 
після їхнього тестування та  визнання. 

Цей міжнародний стандарт застосовується для всіх типів 
бібліотек в усіх країнах. Однак не всі показники функціонування 
застосовується в усіх бібліотеках. Обмеження щодо застосування 
індивідуальних показників функціонування перелічено у сфері 
застосування розділу з опису кожного показника. 

Показники функціонування можуть використовуватися для 
порівняння проміжків часу в одній бібліотеці. Порівняння між 
бібліотеками можуть бути також здійснені, але тільки з обережністю. Під 
час порівняння між бібліотеками необхідно брати до уваги будь-які 
розбіжності у структурах бібліотек і  бібліотечних атрибутів зі свідомим 
розумінням використання показників, обмежень порівнянь та точної 
інтерпретації даних. 

Існують інші обмеження показників функціонування в цьому 
стандарті, що залежать від локальних факторів таких як спільнота, яку 
обслуговує  бібліотека, мандати сервісів та конфігурація технологічної 
інфраструктури. Результати використання показників функціонування, що 
наведено  в цьому міжнародному стандарті, мають інтерпретуватися 
відносно цих факторів.   
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Показники функціонування не визначено для всіх сервісів, а 
використовують для ресурсів бібліотеки, тому що такі показники не були 
запропоновані та протестовані на час формування   цього стандарту, або 
тому що вони не відповідають визначеним критеріям. 

Показники функціонування, що містяться в цьому стандарті, не 
відображають всіх можливих методів вимірювання чи розвитку. Цей 
стандарт пропонує прийнятні, протестовані та публічно доступні (тобто 
неприватні) методології та підходи до вимірювання розкиду 
функціонування бібліотечного сервісу. 

Він не призначений для виключення показників функціонування, 
що не визначені в ньому. 

Цей стандарт не містить показників для оцінювання впливу 
бібліотечних сервісів як на окремих людей, спільноту, що обслуговує 
бібліотека, чи на суспільство в пой же час. Оцінювання впливу бібліотеки 
буде деталізовано в  [3]. 

Як випливає з [2–4] найбільш важливими показниками 
оцінювання ефективності та якості роботи бібліотек є:  

1) задоволеність користувача послугами бібліотеки в цілому 
або різних послугах окремо;  

2) швидкість міжбібліотечного абонементу;  
3) доступ до автоматизованих систем тощо.  
Стандарти [2; 3] визначають загальні вимоги до показників 

оцінювання роботи бібліотек, які характеризують задоволеність 
користувачів, здійснення суспільно значущих функцій (охоплення 
населення, ціна обслуговування, повнота фондів, оперативність 
обслуговування тощо), а також якість технологічних процесів. Для 
більшості бібліотек аналіз та планування діяльності, а також кількість 
інформаційних ресурсів, що створює чи закуповує  бібліотека, стали 
стандартною практикою оцінювання ефективності та якості роботи, 
але інші показники, що запропоновано стандартами [2–4], 
використовують не в усіх бібліотеках. Це й не дивно, бо зараз 
стандарти є рекомендованими документами, а не обов’язковими для 
виконання. 

Отже, для здійснення якісного оцінювання ефективності та 
якості  результатів роботи бібліотеки необхідно сформувати відповідні 
критерії, визначити показники та методи, побудувати систему 
вимірювань показників. 

Для того щоб ефективно оцінювати якість  роботи бібліотеки, 
базуючись на ключових показниках ефективності та якості роботи 
бібліотеки, необхідно виконати наступні дії: 

1. Визначити цільові області функціонування бібліотеки 
(побудувати дерево цілей). 
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2. Виокремити пріоритети у розвитку бібліотеки. Розробити 
конкретні цілі у кожній з областей функціонування, у кожному 
підрозділі. За необхідності  скорегувати організаційну структуру 
бібліотеки. 

3. Конкретизувати цілі по гілках та рівнях керування. 
4. В кожній цільовій області, на кожному рівні, у кожному 

підрозділі визначити ключові показники ефективності та якості. 
5. Здійснювати збирання фактичних показників. Для 

отримання об’єктивної картини доручити моніторинг показників 
незалежному фахівцю. 

6. Установити періодичність вимірювань та аналізу даних: 
щомісячно, щоквартально, що півроку, щорічно. 

7. Затвердити систему показників ефективності та якості в 
бібліотеці. 
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Сучасний етап розвитку суспільства відбувається в  умовах 

небаченого розвитку різноманітних технологій в повсякденному житті.  
Серед них значне місце належить інформаційно-комунікаційним 
технологіям, всебічне використання яких призводить до трансформації 
наукових інституцій та їх адаптації до нових систем генерації 
наукового знання [1]. Зазначені процеси свідчать про створення нового 
наукового інформаційного простору з прикладними інформаційними 
ресурсами такими, як пошукові системи, бази даних та архіви, цифрові 
повнотекстові репозитарії, а також різноманітні сервіси. У цьому 
просторі інформаційно-комунікаційні технології є одночасно і 
комунікаційним середовищем, і засобом інтерактивної науково-
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дослідної інфраструктури. Реалії вказаної трансформації висовують 
нові вимоги до діяльності науковців в сфері інформаційного 
забезпечення наукової діяльності. Вони полягають в необхідності 
оперативного доступу до актуальної інформації, можливості її 
оперативного отримання в рамках тематики досліджень. Така 
оперативність є запорукою ефективних наукових досліджень, в яких 
саме ефективності приділяється найбільша увага як фактору, що 
гарантує створення якісного наукового продукту.  

Яка ж роль бібліотеки в створенні науковцем якісного 
продукту? Сама назва конференції «Інформаційно-бібліотечний сервіс 
і користувач: новий формат взаємодії»  дає відповідь на поставлене 
запитання. Зміна формату взаємодії, тобто наповнення новим змістом 
цієї взаємодії за рахунок нових сервісів є запорукою ефективності цієї 
взаємодії, а в кінцевому результаті значним фактором ефективної 
діяльності самого вченого. 

 Взаємодія бібліотечного працівника та науковця дуже 
багатогранна і достатньо широко висвітлюється в великій кількісті 
публікацій в професійному середовищі. Відмітимо лише один базовий 
аспект такої взаємодії. Традиційно бібліотеки були найважливішими 
учасниками наукового процесу, забезпечуючи дослідників необхідною 
інформацією. В сучасному інформаційному просторі науковець має 
широкий доступ до інформації в режимі 24/7, що неодмінно розмиває 
роль посередників, таких як бібліотека, в надаванні такої інформації. З 
іншого боку, для сучасного інформаційного середовища характерна 
пересиченість неконтрольованими інформаційними потоками. Тому, 
відібрані по необхідним критеріях масиви достовірної наукової 
інформації є прерогативою професії саме співробітника бібліотеки. 
Бібліотека задовольняє інформаційну потребу науковця щодо 
необхідності в отриманні релевантної інформації згідно з характером 
та цілями наукового дослідження. І якщо раніше, це обмежувалося в 
основному формуванням бібліографічної інформації, то сьогодення 
висуває нові завдання бібліотечним спеціалістам в розвитку 
бібліотечних сервісів, які б було орієнтовані на наукові дослідження, 
так звані  research support services [2–4]. Ці дві тенденції формують 
базис майбутніх взаємовідносин між зазначеними учасниками, а також 
визначають роль бібліотеки як джерела аналітично-інформаційного 
сервісу, при чому з наголосом на перше слово.  

У подальшому, лише торкнемося теми їхньої співпраці в 
питанні підвищення ефективності наукових досліджень при 
використанні такого ресурсу як наукометричні бази.  
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Наукометричні бази даних є одночасно бібліографічними та 
реферативними базами даних, які мають інструмент для відстеження 
кількості цитувань наукових публікацій та побудовані на їх основі 
різноманітні індекси цитування.  Наукометричні бази даних, як 
правило, мають потужні пошукові системи, яка формують статистику, 
що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності 
і індексів впливу діяльності окремих учених і дослідницьких 
організацій через зазначені індекси цитування. Теоретичною основою 
покажчиків цитування є той факт, що посилання є символом наукової 
концепції. Будучи формою наукової комунікації, посилання 
допомагають простежити розвиток вкладу учасника публікації, 
надають достовірність роботі дослідника [5]. До найбільш поширених 
індикаторів цитувань відносять індикатори впливовості статей, так 
звані імпакт-індикатори, що оцінюють кількість цитувань, отриманих в 
середньому однією статтею. А самим відомим і широко 
використовуваним серед них є імпакт-індикатори наукових журналів 
[6]. В той же час, для оцінки ефективності наукової діяльності вченого 
використовують індекс Хірша [7]. Цей показник намагається дати 
комплексну одночасну оцінку кількості публікацій вченого і їх 
кількості цитувань, тобто «кількості та якості» [6]. Розглянуті 
показники наукової діяльності є загальновизнаними світовими 
показниками, що формують інший погляд на ефективність 
менеджменту наукової діяльності. Він значно відрізняється від   більш 
загальноприйнятої системи оцінки через рецензування. Одразу варто 
підкреслити, що зазначені індекси «впливовості та авторитетності» 
можуть лише побічно характеризувати якість, тому не слід 
ототожнювати ці дві системи, враховуючи що рецензування визначає 
якість безпосередньо. Але, з-поміж двох варіантів  об’єктивної 
побічної чи суб’єктивної прямої оцінки якості  в сучасному 
науковому просторі віддають перевагу першому, хоча, без сумніву, 
більш оптимальним є комплексний підхід [8]. 

 У світовій практиці визнаним джерелом інформації для 
наукометричного аналізу є інформаційні ресурси Web of Science і 
Scopus.  Оскільки лише невелика частка фахових видань України 
інтегрована в Scopus та Web of Science, для українського науковця має 
певне значення користування наукометричною базою РІНЦ, яка має 
більш розширену інформації відносно українських видань, але значно 
поступається в цілому як інформаційний ресурс двом попереднім 
базам. Крім цих баз, в нашій країні є спроба використання для 
наукометричної оцінки  бази Google Scholar. Однак, значні недоліки 



 

 48 

останньої такі, як відсутність точного переліку джерел, що становлять 
базу, відсутність процедури рецензування під час відбору видання до 
цієї бази, що унеможливлює контроль якості та легітимності джерел 
інформації, не унеможливлює розглядати її як повноцінну 
наукометричну платформу [8]. 

Саме з позицій зазначених наукометричних баз слід 
розглядати докорінну зміну нашого погляду на ефективність роботи 
науковця по створенню якісного наукового продукту в контексті зміни 
українського законодавства відносно присудження наукових звань та 
критеріїв фактичного фінансування наукових досліджень з боку 
держави. А саме тільки такий  якісний продукт  є об’єктом уваги 
відомих наукометричних баз Web of Science та Scopus. Одночасно, 
кількість цитувань публікацій в них для окремого науковця свідчить 
про його наукову репутацію як сформованого вченого в даній 
предметній області з претензією на адекватну оцінку його діяльності з 
боку держави шляхом присудження звань та фінансування його робіт. 
Це суттєва зміна парадигми науковців, бо вона передбачає заміну 
вчорашніх поглядів на наукове звання більш широким та уніфікованим 
поглядом, який можливо охарактеризувати твердженням, що «перед 
індексом Хірша всі однакові». Цей вислів підтверджує важливість 
наукометричних параметрів як критеріїв ефективності наукової 
діяльності, хоча вони є не завжди досконалими, мають недоліки та 
потребують коректності при їх використанні. Саме коректність 
наукометричних показників має значну залежність від набора даних, 
що використовуються для їх розрахунку. Критерій коректності 
потребує використання лише спеціалізованих баз даних, якими є 
зазначені вище Web of Science та Scopus.  

З погляду на вищесказане, успішний менеджмент наукової 
діяльності нерозривно пов’язаний з двома факторами (рис. 1): 

 – переоцінкою важливості інформаційно-аналітичних 
ресурсів, що використовуються поряд з іншими ресурсами для 
проведення наукових досліджень; 

 – переглядом критеріїв оцінки своєї діяльності з 
урахуванням наукометричних показників.  
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Рис. 1. Взаємозв’язок ефективності наукової роботи  

з інструментами наукометричних баз 
 
Обидва фактори пов’язані з використанням ресурсів 

наукометричних баз. Виходячи з того, що наукометричні бази це 
спершу бібліографічні та референтні бази даних, вони дають 
можливість використання оперативних інформаційних ресурсів з 
необхідної предметної області та міждисциплінарних досліджень, 
опублікованих в провідних світових джерелах. А, додатково, 
аналітичний інструментарій дозволяє відстежувати наукові тренди для 
вибору перспективної тематики для досліджень. Другий фактор 
безпосередньо дозволяє оцінити ефективність проведених досліджень 
та їх вплив на розвиток науки. З погляду спрощеної моделі створення 
наукового продукту, що поєднує п’ять основних етапів (рис. 2), 
перший фактор означає «ефективність до» та впливає на етапи, 
пов’язані з загальними завданнями будь-якого наукового дослідження: 
актуальність теми, випередження і новизна, розуміння тенденцій 
ринку, форсайт і ресурси для оцінки, питання патентного захисту і 
комерціалізації, міжнародного співробітництва. Другий фактор має 
значення на стадії публікації та формування наукової репутації 
вченого, тобто «ефективність після». 

Обидва фактори є прикладами інформаційно-аналітичного 
сервісу, що забезпечує наукову діяльність як окремого вченого, так 
університету в цілому. Саме в цьому ресурсі прихований той 
потенціал, який дозволить бібліотекам, насамперед науковим 
університетським, рухатися вперед в складних фінансових обставинах 
сьогодення та наповнити новим контентом взаємодію вчений-
бібліотека [9]. 
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Рис. 2. Спрощена модель створення наукового продукту 

 
Вище було зазначено, що взаємодія бібліотечного працівника 

та науковця дуже багатогранна, і ця многогранність з точки зору 
використання ресурсів наукометричних баз може бути розглянута на 
трьох рівнях взаємодії (рис. 3).  

На рівні окремого вченого існують потреби вчених в 
індивідуальному інформаційно-аналітичному супроводжені 
бібліотечним працівником. Специфіка цього супроводу залежить від 
предметної області дослідження, досвіду самого науковця та багатьох 
других факторів. Але незважаючи на таку різноманітність, слід 
зауважити, що існує ряд загальних завдань, а саме: 

– оцінка результативності та продуктивності наукової 
діяльності вченого згідно аналітики: моніторинг наукометричних 
індексів вченого з аналізом джерел цитування; 

– дослідження можливого міжнародного наукового 
співробітництва: пошук партнерів з колаборації наукових досліджень;  

– інформаційна аналітика як інструментарій для підготовки 
компетентних відповідей на нетипові запити користувачів, серед яких, 
наприклад, формування та корекція профілю вченого в 
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наукометричних базах Web of Science (ResearcherId) і Scopus; зв’язок 
профілю вченого з системою ідентифікації Orchid;  консультації з 
використання інших інформаційних ресурсів; 

– відповідальність за поширення результатів науково-
дослідницької діяльності: надання допомоги у вирішенні таких питань, 
як «де опублікувати», «в якій формі опублікувати», «як привернути 
увагу до публікації»; розміщення матеріалів вченого в загальних 
соціальних мережах Facebook і Twitter,  мережах вчених Researchgate, 
Mendelay, Academia, E-Library і Microsoft Academic; розміщення 
матеріалів в репозитаріях.  

 

 
 
Рис. 3. Рівні взаємодії бібліотека–наукове співтовариство 
 
На інституційному рівні взаємодія вчений–бібліотекар 

інтегрується, а також, з’являються певні задачі на рівні університет–
наукова бібліотека. Серед останніх це:  

– проведення наукометричних досліджень: формування 
об’єктивних рейтингів науковців університету на основі визначення 
наукової (публікаційної) активності; визначення трендів розвитку 
предметних областей з точки зору визначення перспективних наукових 
напрямків для залучення фінансування та стратегії наукових 
досліджень в цілому; моніторинг наукометричних показників 
університету в рейтингу вишів країни;  

– консультаційна служба: підтримка профілів університету в 
наукометричних базах та соціальних мережах;  

– участь у проектах (конференції, експертиза та інше); 
– відповідальність за поширення результатів науково 

дослідницької діяльності вчених вузу [9]: створення і супровід 
університетських репозитаріїв відкритого доступу як платформи для 
інтеграції в світовий інформаційний науковий простір; реалізація 
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моделі бібліотеки як видавця електронних наукових журналів 
відкритого доступу. 

На останньому, найвищому рівні, наукова бібліотека інтегрує 
наукометричні дослідження на рівні держави. Найважливішою цілю 
таких досліджень є інформаційне підгрунтя для експертних рад 
міністерства освіти та науки з точки зору визначення перспективних 
напрямків спрямування державних фінансів в наукові інноваційні 
розробки. Окрім цього, важливою задачею є складення національних 
рейтингів вузів та науковців згідно наукометричних показників. 
 Висвітлені інноваційні вектори розвитку бібліотеки ВНЗ, 
спрямовані на інформаційний супровід науково-дослідницької 
діяльності науковців на основі наукометричних даних, слід розглядати 
як базис аналітичних ресурсів та це не виключає появу нових 
напрямків взаємодії бібліотека–наукове співтовариство. 
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Розглянуто нові нестандартні формати й напрями взаємодії 
бібліотеки з читачем через корпоративні медіа, у тому числі електронні 
видання, на прикладі бюлетеня «Библиотерапевт». Визначено ключові 
чинники, що впливають на життєздатність медіа-проекту, створення і 
наповнення рубрик, взаємодію різних категорій користувачів. 

Ключові слова: корпоративні медіа, електронні видання, вузівська 
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Рассмотрены новые нестандартные форматы и направления 
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influence on the viability of the media project, the creation and filling of the 
headings, the interaction of various categories of users are determined. 

Keywords: corporate media, electronic publications, highschoollibrary, 
dialogue with reader, cultural and educational work. 

 
Бібліотеки постійно впроваджують нові формати і методи 

роботи з читачами. Інформаційно-комунікаційна ера надає широкі 
можливості для діалогу в режимі 24/7. Відбувається зсув інтересу у бік 
нестандартних форм взаємодії з читачем і користувачем. Одним з 
таких форматів є корпоративні медіа, які стали нагальною 
соціокомунікативною потребою сучасності. За словами президента 
Асоціації корпоративних медіа України О. Тодорової «сьогодні світом 
править не той, хто володіє інформацією, а той, хто здатний 
створювати власний – дієвий і цікавий інформаційний контент. Все це 
стосується і корпоративних медіа – новітнього PR-інструменту». 

Існують різні трактування поняття «корпоративні медіа 
(засоби масової інформації)». Так, у своїй роботі Д.О. Олтаржевський 
приводить тлумачення російського дослідника Д. Дегтяренка: 
«корпоративні медіа – це повнофункціональний механізм, основною 
метою якого є сприяння виробленню норм і правил, єдиних для всіх 
співробітників, корпоративної філософії, уявлення про місію компанії. 
Це частина внутрішньої культур корпорації, з одного боку, та 
інструмент ведення рекламної кампанії – з іншого» [2]. 

Узагальнюючи сутність корпоративних медіа, керівник прес-
служби Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського         
Л. Поперечна зазначає, що вони є некомерційними засобами масової 
інформації, створюваними засновником для ефективної 
комунікативної взаємодії з персоналом, клієнтами, партнерами, 
інвесторами, громадськістю. Корпоративні медіа є дієвим 
інструментом управління організацією, одним з найважливіших 
засобів внутрішніх комунікацій, невід’ємною складовою 
корпоративної культури [5]. 

Присутність корпоративних медіа у соціумі – тема не нова, 
перші корпоративні видання у друкованому форматі з’явились у ХIХ 
столітті, але сьогодні функцію основного джерела інформації несе 
глобальна мережа, пропонуючи нові формати представлення контенту 
– сайти, соціальні мережі, блоги тощо [6]. Бібліотеки активно 
використовують ці форми комунікації для презентації своїх послуг. 
Серед розмаїття форм і видів корпоративних медіа більшої 
популярності набирають електронні видання (е-видання) – 
нестандартний для бібліотек вид діалогу з читачем. Це можуть бути 
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різні проекти – віртуальні літературні журнали, альманахи, електронні 
газети, тематичні блоги, рекламно-інформаційні матеріали та інше.     
Е-видання мають різноманітні цілі – самовираження співробітників 
бібліотеки та надання платформи для творчості читачів, інформування 
про технічні новинки, в т. ч. бібліотечні, та обмін досвідом з колегами, 
висвітлення діяльності бібліотеки та багато іншого. Важливо одне – 
практику створення е-видань потрібно брати на озброєння кожній 
бібліотеці, яка шукає нові шляхи залучення і впровадження сучасних 
форм і методів обслуговування, нових способів комунікації та 
налагодження зворотного зв’язку. 

Наукова бібліотека Харківського національного медичного 
університету (НБ ХНМУ) з осені 2014 р. реалізує власний 
корпоративний медіа-проект – електронний бюлетень 
«Библиотерапевт» (http://libr.knmu.edu.ua). Видання бюлетеня 
двомовне, орієнтоване, на зовнішнього споживача, і в першу чергу, на 
молодіжну аудиторію, зокрема, студентство, яке із розвитком ІТ-
новацій та використанням гаджетів все рідше звертається до 
інформаційних послуг бібліотеки, нехтуючи її важливим впливом на 
процеси самоосвіти та становлення особистості. Тому одним з 
основних завдань видання є позиціонування НБ ХНМУ в 
студентському середовищі з метою формування інтересу до бібліотеки 
і книги, підвищення культури читання молоді, що в свою чергу сприяє 
виконанню її культурно-просвітницької і виховної місії. 

Ідея створення корпоративного видання, зародившись у 
колективі років 10 тому, стала реальністю після навчання 
співробітниками НБ ХНМУ у Школі бібліотечного журналіста на базі 
ХДНБ ім. В.Г. Короленка (2014 р.), яка стала «злітною смугою» для 
створення власного бібліотечного вісника – творчого містка між 
бібліотекою і читачем. До того ж створення е-видання не потребує 
додаткових фінансових витрат, що є суттєвим важелем в економічній 
діяльності бібліотеки. 

Затверджено склад редакційної колегії на чолі з директором 
бібліотеки, сформовані основні рубрики номерів, обраний дизайн та 
стиль. Перший випуск «Библиотерапевта» присвятили 
Всеукраїнському дню бібліотек, який став відправною точкою відліку 
історії бібліотечного вісника. Спочатку планувалося видавати 
бюлетень раз на квартал, але активне поповнення «Редакційного 
портфеля» і прагнення поділитися цікавими та різноманітними 
матеріалами дало можливість видавати його щомісяця. І якій темі не 
був би присвячений новий випуск – завжди у центрі уваги Книга, 
Читання, Бібліотека. 



 

 57 

З першого випуску, висвітлюючи діяльність бібліотеки, 
хроніку подій, різні заходи, довідкову інформацію, розкриваючи свої 
фонди та інше, ми прагнемо зробити видання максимально 
актуальним, цікавим і привабливим за змістом та оформленням. 
Одним з пріоритетних завдань нашого бюлетеня є робота з читачем, 
встановлення зв’язку, підтримання діалогу з ним.  

Однією з ланок цього діалогу є проведення в бібліотеці 
спільно із Студентською радою університету літературних вечорниць 
«Вишукана словесність ХНМУ». На вечорах збираються однодумці – 
шанувальники літератури, бажаючі поспілкуватися й навіть 
подискутувати, представити вірші та музикальні твори власні або 
улюблених авторів. Творча неформальна атмосфера приваблює все 
більше учасників цих заходів. І «Библиотерапевт», у свою чергу, стає 
платформою для творчого самовираження студентів та бібліотекарів, 
викладачів та співробітників університету. Так, рубрикою 
«Натхнення» ми підтримуємо розвиток молодих талантів, надаємо 
можливість всім, хто хоче виразити себе через слово, «поговорити» і 
поділитися своїми думками з усім світом. 

Залучення студентів до створення корпоративного видання – 
важливий вектор роботи бібліотеки щодо підтримки діалогу з читачем. 
На шпальтах «Библиотерапевта» студенти розмірковують, чому 
обрали професію лікаря, розповідають про родинні династії медиків, 
будні навчання та студентські свята, свої захоплення тощо.  

Майданчиком для самореалізації співробітників бібліотеки 
через літературне слово стали авторські рубрики, переважно – 
випускників Школи бібліотечного журналіста різних років: 
«Аскорбінка для душі» О. Сохарь та Д. Івашової, «Літературна нота» 
О. Озеркіної, «Мандрівка з письменником» А. Гончарь, «Фундатори» 
Р. Вороніної. І це дуже важливо для бібліотечного фахівця, адже 
професія бібліотекаря багатогранна, творча і потребує постійного 
розвитку. 

Порівнюючи перші номери з останніми, стає зрозумілим, що з 
кожним наступним випуском зростає майстерність наших авторів, 
розширюється тематичний асортимент, створюються нові рубрики, 
змінюється підхід до оформлення видання тощо. Сьогодні у створенні 
бюлетеню бере участь більшість колективу бібліотеки, що дуже 
важливо для відчуття корпоративної єдності.  

Сьогодні наша бібліотека використовує різні можливості для 
просування власного продукту: офіційні сайти НБ ХНМУ та 
університету, канал бібліотеки на YouTube, групи і сторінки в 
соціальних мережах, оголошення із зображенням QR-коду свіжого 
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випуску на віртуальних і традиційних дошках у бібліотеці та 
університеті тощо. Напрацювавши електронний архів 
«Библиотерапевта» у Репозитарії ХНМУ (http://repo.knmu.edu.ua/ 
handle/123456789/6941), ми прийняли рішення про створення резервної 
копії бюлетеня у друкованій версії і поповнюємо фонд бібліотеки, 
розпочавши з першого випуску. Створюючи черговий номер 
«Библиотерапевта», ми постійно підвищуємо впізнаваність нашого 
бренду – НБ ХНМУ, «завойовуємо» авторитет і увагу до себе, 
просуваємо свої сервіси і знаходимо нових партнерів. 

Робота по створенню кожного номеру багатоетапна, дуже 
копітка, але цікава і творча. Важливим у видавничій діяльності є 
відповідальність за життєздатність медіа-проекту. В цьому аспекті 
ключовими факторами ми вважаємо: 

– видання має бути у фокусі уваги керівництва бібліотеки; 
– створення дієвої редколегії з залученням керівного складу, 

чіткий розподіл обов’язків її членів; 
– залучення якомога більшої кількості співробітників 

бібліотеки до створення бюлетеня. 
Тож, корпоративні медіа-проекти різноманітністю форм, 

цікавим контентом, креативним підходом здатні, по-перше, об’єднати 
колектив бібліотеки у «творчу лабораторію», що дуже важливо в 
інтересах корпоративної взаємодії та саморозвитку кожного 
співробітника, зміцнення зв’язків міжособистісних і зв’язків кожного 
окремого працівника з організацією, мобілізації у людей єдності 
цінностей, цілей та дій; по-друге, залучити користувачів до товариства 
авторів та створення випусків; третє, привернути увагу до себе, 
розширити коло своїх читачів, і таким чином, постійно підтримувати з 
ними діалог; четверте, гармонізувати діяльність бібліотеки у соціумі. В 
сучасних умовах корпоративні видання, відповідаючи кращим 
традиціям і зразкам журналістики, стають повноцінним медіа-каналом, 
ефективним інструментом для просування книги, читання та самої 
бібліотеки у віртуальному середовищі, допомагають вирішувати 
питання на рівні кадрового менеджменту, створення позитивного 
іміджу бібліотеки через громадську думку, управляти корпоративними 
комунікаціями. 
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Складність і неоднозначність процесів, що відбуваються у 

світі, різноманіття й надмірність інформації, необхідність її відбору, 
відсутність достовірного знання є передумовами застосування 
інструментів аналізу потоків інформації. Це зумовлено тим, що 
суспільні процеси, вивчення яких є необхідним для ефективного 
управління складними соціальними системами, пов’язані з аналізом 
такого обсягу фактографічного матеріалу, що на певній стадії 
дослідження виникає необхідність застосування досконаліших 
способів стислого (концентрованого) відображення цього матеріалу. 
Звідси й все більше зближення методології суспільних і «точних 
наук», тенденція до поширення застосування точних методів, зокрема 
бібліометричних. Не можуть залишатися осторонь цих процесів і 
бібліотеки.  
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Проблеми, що сьогодні постали перед бібліотеками України, 
вимагають значних змін як у напрямах бібліотечної діяльності, так і в 
методахта формах її організації. Як зазначає М. Сенченко, бібліотеки у 
вигляді звичайного накопичувана знань вже віджили [12], їм в наш час 
необхідно доводити суспільству в цілому, та відповідним державним 
та комерційним установам зокрема, свою доцільність та корисність. 
Без цього неможливо мати належне відношення та фінансування. Дана 
ситуація, що не є винятковою (бібліотеки розвинутих країн у тій чи 
іншій мірі її пережили або переживають), в Україні ускладнена 
відомими економічними труднощами. Крім того, необхідно зважати на 
все посилючуюся конкуренцію з боку нових, напрочуд динамічних 
інформаційних структур. 

Саме тому, на наш погляд, шлях виходу вітчизняних бібліотек 
з існуючого кризового стану полягає, в першу чергу, в більш 
ефективному використанні наявних ресурсів та можливостей – тобто, 
через інтенсифікацію або оптимізацію діяльності бібліотек як в 
цілому, так і окремих структурних підрозділів зокрема (особливо 
зважаючи нате, що ці два аспекти тісно пов’язані між собою і 
неможливі один без іншого). Особливо відзначимо, що найбільше 
можливостей для вищеназваного напряму дій мають, в першу чергу, 
великі бібліотеки, де сконцентровано значний науковий та ресурсний, 
(бібліотечні фонди, матеріально-технічна база тощо), потенціал. 
Бібліометричний аналіз, є ефективним засобом не тільки для 
оптнмізації внутрішньобібліотечних процесів. Він може стати базою 
для виробництва бібліотекою нетрадиційних продуктів і послуг. 
Створені на замовлення бібліометричні бази даних з певних галузей 
науки та техніки України можуть доповняти відомі міжнародні 
наукометричні бази, чиїм загальновідомим недоліком, є недостатнє 
відображення неангломовних видань.  

Як відомо, аналіз посилань (цитувань) є разом з аналізом 
публікацій – основним методом бібліометрії. Останній термін активно 
застосовуватися у науковій літературі з 1969 р., коли англійський 
учений А. Прічард [16] вперше використав його для позначення 
статистичних методів, що вивчають бібліографічні характеристики 
документів. Це визначення замінило поняття «статистична 
бібліографія». Останнє мало певні недоліки: рідко використовувалося, 
здавалося не дуже зручним, не досить чітко описувало предмет і 
вирізнялося семантичною багатозначністю (наприклад, «бібліографія з 
статистики»). На сьогодні існує багато визначень бібліометрії, 
остається невирішеною остаточно низка інших проблем [9]. На нашу 
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думку, одним з найвдаліших визначень бібліометрії є запропоноване 
Р. Броадусом: «бібліометрія є методом кількісного дослідження 
надрукованих документів, що існують у виді матеріальних об’єктів або 
бібліографічних одиниць, а також замінників того й іншого»              
[15, с. 377]. Це визначення охоплює будь-які кількісні засоби, що 
можуть бути застосовані, наприклад, до таких показників, як кількість 
томів у бібліотечному фонді; кількість назв публікацій 
(бібліографічних одиниць); кількість публікацій у журналах; кількість 
глав у монографіях, опублікованих, наприклад, одним автором; 
кількість статей, опублікованих у певній предметній області за певний 
відрізок часу.  

Надійність аналізу посилань як методу досліджень 
визначається традицією науки як соціального інституту. Повідомлення 
науковця про результати своєї роботи в вигляді публікації, а також 
феномен цитування, є безперечно, важливою етичною нормою в науці, 
загальнонауковим регулятором і засобом наукової комунікації, про що 
вже не раз наголошувалося дослідниками. Більше того, як зазначає 
Т. Кун [7, с. 12], зміни у цитуванні спеціальної літератури в наукових 
публікаціях можна розглядати як можливий показник наукових 
революцій, бо кожна з них змінює історичну перспективу для 
наукового співтовариства, що повинно впливати на структуру 
підручників та дослідницьких праць після даної наукової революції.  

Значення бібліометрії як дослідницького інструментарію 
визначається тим, що публікації та бібліографічні посилання на них 
знаходяться на перетині двох систем – когнітивної (концептуальної) та 
системи наукового визнання. І в кожному окремому акті цитування 
завжди є присутнім вплив указаних вище систем. Перша (когнітивна) 
створює необхідні умови для цитування. Як зазначається в [9], 
публікація в цілому повинна мати науковий смисл: ідеї, що 
наводяться, повинні бути релевантними запитам певної аудиторії, 
логічно зв’язаними, а також переконливими. Текст наукової публікації 
є спробою автора помістити ідеї в деякий контекст, який може по-
різному впливати на читачів. Бібліографічні посилання є першим і 
важливим фрагментом тексту наукової публікації, що несе певну 
«енергію» впливу на читача. Обидві системи – концептуальна і 
наукового визнання – вимагають від бібліографічних посилань 
здійснення двох завдань:  

– представлення точного змісту публікації, що цитується, 
точного набору понять, що розкриваються шляхом точного цитування;  

– приведення точного списку документів, що цитуються.  
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Саме за допомогою бібліометрії існує можливість отримати 
такі результати, які можуть бути основою для подальшого, 
докладнішого, вивчення методами традиційного змістовного аналізу 
науки, в межах різних сучасних наукознавчих концепцій і моделей, 
спрямованих на дослідження суб’єкта наукової діяльності, котрий 
створює наукове знання, соціокультурних чинників тощо. Наприклад, 
Дж. Холтон у «Тематичному аналізі науки» [14] зазначає, що шлях 
розкриття процесу виникнення нового знання полягає в тому, щоб 
кожну подію в історії науки розглядати як перетин трьох «траєкторій»:  

– індивідуальність вченого;  
– стан науки, загального наукового знання у досліджуваний 

період;  
– особливості соціальних факторів, зважаючи на загальний 

культурний контекст епохи.  
Дж. Холтон використовує принципи традиційного змістовного 

вивчення. Але для дослідження вищевикладених «траєкторій» (або 
чинників) можливо ефективно застосовувати різноманітні методи 
кількісного аналізу розвитку науки, за допомогою яких визначається 
інтенсивність наукових комунікацій, зокрема зростання кількості 
наукових публікацій, і також динаміка різних соціальних чинників 
(кількість наукових кадрів, обсяги фінансування тощо).  

Таким чином, бібліометричні показники, передусім, кількості 
публікацій, і рівня цитованості являються основою для вивчення 
індивідуальності вченого (перший чинник), надання характеристики 
його науковому статусу, визначення рівня, авторитету тощо. 

Тому показовим являється розробка в останні роки 
біобібліометрії як спеціального інструменту для подібних досліджень. 
Вона, (біобібліометрія), як зазначається [11], базується на тому, що 
стан науки і техніки в певній організації або предметній галузі через 
соціоісторіографію науки можна краще зрозуміти за допомогою 
вивчення життя і діяльності найпомітніших дослідників. Теоретичним 
підґрунтям для цього стали результати досліджень М. Малкея [8] та 
ін.), які виявили, що кожне відкриття є результатом складного 
переплетення соціокультурних, інституціональних і просто побутових 
обставин. 

Як зазначає С. Тулмін, розвиток інтелектуальної дисципліни 
проходить низку послідовних історичних фаз, які визначаються 
різними наборами понять, проблем і припущень, і для того, щоб 
простежити інтелектуальний розвиток дисципліни, необхідно, по-
перше, ідентифікувати різні плеяди абсолютних припущень у сфері, 



 

 64 

що нас цікавить; по-друге, визначити їх схожість та відмінність, щоб 
виявити, які ознаки змінюються, а які – ні, при переході від однієї 
історичної фази до іншої [13, с. 84–86]. Іншими словами, в 
методологічному аналізі на передній план виступає суб’єкт наукової 
діяльності, що створює наукове знання, оскільки «…наукове знання 
завантажене різними соціально-культурними компонентами, 
відносинами, що складаються між вченими в процесі створення ідей, 
гіпотез, концепцій». Наукові спеціальності подібні до інших 
соціальних організацій. Вони також мають свої «референтні» групи, 
що складаються з людей, чий індивідуальний вибір у підсумку стає 
вибором професії. Нове поняття, теорія чи стратегія «входять» у 
наукову дисципліну за таких умов, коли вони серйозно сприймаються 
впливовими представниками відповідного наукового напряму. Тому 
сучасна інституціональна популяція науки складається з елементів 
кількох різних типів: наукові співтовариства, посади, журнали, 
системи винагород, конференції тощо [13, с. 265]. 

Діяльність вчених і їхні соціальні взаємозв’язки можуть бути 
виявлені за допомогою біобібліометричного аналізу функціональних 
відношень між елементами біографічної інформації і бібліографічних 
даних. Біографічна інформація повинна включати дані про соціальне 
походження і сім’ю, спеціальність по освіті, фаховий рівень, наукові 
ступені і нагороди, просування по службі, заняттях на дозвіллі й ін. 
Бібліографічна інформація включає дані про характер і кількість 
публікацій, про роботи виконаних у співавторстві, інформацію про 
різні (періодичні та ін.) видання з публікаціями даного вченого, аналіз 
цитування і посилань, нові ідеї тощо.  

С. Сен, і Ш. К. Ган [11, c. 15] підкреслюють, що потреба в 
появі біобібліометрії викликана тим, що в межах наукометрії та 
бібліометрії не було розроблено таких моделей або понять, де 
центральне місце в дослідженні займав би окремий учений. Моделі, 
засоби й інструменти наукометрії і бібліометрії розглядають групу 
осіб і їх спільну діяльність, в одиницях продукції, що вимірюється, як 
статистичну сукупність.  

Основою для біобібліометричного аналізу являється 
сформована на сьогодні система бібліографічної інформації. Вона, 
разом із дисциплінарними відділами загальної реєстраційної 
бібліографії, реферативною інформацією, критико-рецензійною та 
історіографічною діяльністю, прикнижковою (пристатейною) 
бібліографією – не лише відображає процеси розвитку і сучасний стан 
наукового знання, але й є також і найважливішим механізмом наукової 
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рефлексії, самосвідомості науки, (насамперед: галузеві і проблемно-
тематичні покажчики, реферативні видання й історіографічні 
дослідження). Стагнаційні моменти в розвитку окремих наукових 
дисциплін, дослідницьких галузей та наукових проблем вимагають 
особливої бібліографічної уваги, насамперед, створення специфічних 
бібліографічних засобів, що повинні фіксувати існуючий характер 
ситуації, сигналізувати про можливість тупикових наслідків тих чи 
інших напрямів розвитку, окреслювати інформаційний простір, 
виявляти шляхи подолання різних проблем тощо.  

Тому, на основі добре відомого в суспільних науках поняття 
«біобібліографія», (вичерпного, як правило, анотованого списку 
публікацій конкретного вченого разом із переліком біографій та інших 
опублікованих матеріалів по будь-якому аспекту його життя і роботи), 
використовуючи деякі з підходів наукометрії та бібліометрії, для 
розробки достатньою репрезентативних БД з окремих фахівців з 
метою вироблення науково – технічних показників, заснованих на цих 
БД, була створена біобібліометрія. Бо біобібліографія, тобто спроба 
створити максимально повний портрет особистості, дати уявлення про 
особистість по всьому спектрі життєдіяльності, при всій можливій 
повноті залишається простим переліком документів. Біобібліографія 
складається не з метою вирішити якусь конкретну задачу, через це з її 
допомогою неможливо провести якийсь порівняльний аналіз 
діяльності продуктивних учених.  

Але, як зазначається в [11], якщо взяти сукупність 
біобібліографій науковців, зайнятих у певній області, такий набір може 
бути використаний для порівняльних аналітичних і кількісних 
досліджень цих фахівців, у результаті чого можна одержати важливі 
закономірності. Тому біобібліометрія визначається як застосування 
біобібліометричних понять і методів для аналізу бібліографічних 
даних, при цьому біобібліометрія розглядається як щось більше, ніж 
просто дані біобібліографії або підбирання біобібліографій. До 
біобібліографічної характеристики конкретного вченого додаються 
відомості про цитування кожної його публікації, що полегшує 
проведення повних біобібліометричних досліджень.  

Отже, біобібліометричний аналіз діяльності вченого надає 
можливість для оцінки зазначеної діяльності, наукової продуктивності, 
розсіювання публікацій, цитованості, різнобічності інтересів, 
різноманітних видів соціального й інтелектуального впливу вченого, 
ролі окремих осіб у створенні організаційних структур тощо.  
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Повний біобібліометричний аналіз повинен охоплювати [11]: 
1)  перелік усіх біографічних даних у хронологічному порядку; 
2)  повну бібліографію публікацій даної особи; 
3)  повну бібліографію матеріалів про його життя і діяльність; 
4)  повний перелік матеріалів, цитованих або використаних 

ученим у його працях; 
5)  повний перелік посилань на роботи даного ученого, 

приведених іншими авторами. 
Вичерпний біобібліометричний аналіз повинен базуватися на 

всіх п’ятьох приведених пунктах, а частковий аналіз може 
ґрунтуватися на даних тільки пунктів 1 і 2 або включати ще один або 
декілька таких пунктів. Якщо необхідно досліджувати в сукупності 
діяльність учених, що володіють достатньою репрезентативністю, з 
певного географічного району за відомий період, або осіб, що 
працюють у конкретній організації (наприклад, у науково-
дослідницькій установі), об’ємний біобібліометричний аналіз 
можливий, як зазначалося, на основі часткової інформації. За 
допомогою таких неповних наборів даних можна проводити і 
порівняльні дослідження діяльності вчених по визначених аспектах. 

Досвід використання аналізу посилань, разом з іншими 
бібліометричними методами, в різних галузях та напрямах науки, 
виявив його практичне значення для вирішення широкого кола 
проблем. Наприклад, саме на основі кількісного аналізу окремого 
галузевого документного потоку, його бібліометричного моделювання, 
стало можливим надання характеристики розвитку даної галузі в 
цілому, вихід на рівень її кількісно–якісного аналізу. Бібліометричний 
аналіз є важливою складовою інформаційно-аналітичної діяльності 
бібліотек [6], спрямованої на оптимізацію управління бібліотеками та 
системою соціальних комунікацій в цілому, що є особливо важливим у 
сучасних умовах, за існуючих фінансових та матеріально-технічних 
обмежень. Окрім того, аналіз посилань у сукупності з 
бібліометричним, біобібліометричними та іншими методами, є 
необхідним складовим елементом багатьох створюваних 
бібліотечними установами інформаційних продуктів та послуг. 

 
Список використаної літератури 

1. Асєєв Г. Структура метричних досліджень у сучасному 
наукознавстві / Г. Асеев // Вісн. кн. палати. – 2016. – № 1. – C. 6–9. 

2. Бондаренко В. Технологія створення і специфіка використання 
інформаційно-аналітичного продукту в контексті запитів сучасних замовників 



 

 67 

/ В. Бондаренко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2009. 
– Вип. 25. – С. 305–314. 

3. Бредихин С. В.  Методы библиометрии и рынок электронной 
научной периодики / С. В. Бредихин, А. Ю. Кузнецов.  –  Новосибирск,  2012. 
– 256 с. 

4. Кобелев А. Н.  Когнитивная структура современного украинского 
библиотековедения: результаты библиометрического анализа монографий /        
А. Н. Кобелев // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 3. – С. 119–130. 

5. Кобєлєв О. М. Бібліометричний аналіз розвитку українського 
бібліотекознавства в 1970–1990-ті рр. : автореф. дис. … канд. пед. наук /           
О. М. Кобєлєв. – Харків, 2001. – 20 с. 

6. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек 
України: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. … д-р наук 
із соц. комунікацій / О. М. Кобєлєв ; Харків. держ. акад. культури. – Х., 2013. – 
34 с. 

7. Кун Т. Структура научных революций : [пер с англ.] / Т. Кун. – М. : 
Прогресс, 1975. – 288 с. 

8. Малкей М. Наука и социология знания : [пер. с англ.] / М. Малкей. 
– М. : Прогресс, 1983. – 253 с. 

9. Маршакова-Шайкевич И.В. Библиометрия как исследовательская 
техника эпистемологии и философии науки / И.В. Маршакова-Шайкевич // 
Междунар. форум по информ. и документации. – 1993. – Т. 18, № 3–4. –  
С. 3–8. 

10. Назаровець С. А. Інфометрична діагностика потоку веб-
публікацій українських бібліотекознавців : автореф. дис … канд. наук із соц. 
комунікацій / С. А. Назаровець. – Харків, 2014. – 21 с. 

11. Сен С. Биобиблиометрия: понятие и применение для анализа 
продуктивности ученых / С. Сен, Ш.К. Ган // Междунар. форум по информ. и 
документации. – 1990. – Т. 15, № 3. – С. 13–20. 

12. Сенченко М. Асоціації, спілки, товариства, громадські ініціативи 
/ М. Сенченко // Вісн. книжк. палати. – 1997. – № 2. – С. 5–6. 

13. Тулмин С. Т. Человеческое понимание : [пер с англ.] 
/ С. Т. Тулмин. – М. : Прогресс, 1984. – 327 с. 

14. Холтон Д. Тематический анализ науки : [пер с англ.] / Д. Холтон. 
– М. : Прогресс, 1981. – 383 с. 

15. Broadus R. N. Toward a definition of «bibliometrics» 
/ R. N. Broadus // Scientometrics. – 1987. – № 5–6. – P. 373–379. 

16. Prichard A. Statistical bibliography or bibliometrics / A. Prichard //  
J. Docum. – 1969. – Vol. 25, № 4. – P. 348–349. 

 
 
 
 
 
 



 

 68 

УДК 027.022.796.5:658.589 
 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС 
ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 
Колоскова Галина Валеріївна,  

аспірант Харківської державної академії культури, 
провідний бібліотекар бібліотеки-філії № 21  

Дніпровської ЦБС для дорослих 
 
Розглядається бібліотечний туризм як інноваційний сервіс публічної 

бібліотеки. 
Ключові слова: бібліотечний туризм, інноваційний сервіс, публічна 

бібліотека. 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
СЕРВИС ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Колоскова Галина Валерьевна, 

аспирант Харьковской государственной академии культуры, 
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 21 

Днепровской ЦБС для взрослых 
 

Рассматривается библиотечный туризм как инновационный сервис 
публичной библиотеки. 

Ключевые слова: библиотечный туризм, инновационный сервис, 
публичная библиотека. 

 
LIBRARY TOURISM AS AN INNOVATION SERVICE OF PUBLIC 

LIBRARY 
 

Koloskova Galina, 
Graduate Student of the Kharkov State Academy of Culture, 

Leading Librarian of Library-branch № 21 
Dneprovskaya CLS for adults 

 
Library tourism as an innovative service of the public library. 
Keywords: library tourism, innovative service, public library. 
 
Сьогодні одним із напрямів інноваційної діяльності бібліотек 

стає бібліотечний туризм, як складова краєзнавства та соціально-
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просвітницької роботи. Це розробка туристичних маршрутів рідного 
краю, їх популяризація на основі використання інформаційних 
технологій, Інтернету, мультимедійного обладнання; забезпечення 
сучасної технічної підтримки. Розробка маршрутів має широкий 
спектр: історичний, меморіально-мистецький, екологічний, 
присвячений знаменним датам тощо [1]. 

Бібліотечний краєзнавчий туризм на сучасному етапі має 
стати інноваційним сервісом публічних бібліотек, він включає два 
основних компоненти –  інформаційне забезпечення та проведення 
екскурсійної, дозвіллєвої та пізнавальної діяльності. 

Мета бібліотечного краєзнавчого туризму – гармонійний 
розвиток особистості, популяризація здорового способу життя, 
краєзнавчої літератури, дослідження історичних, пам’ятних та 
культурних цінностей рідного краю, залучення нових користувачів до 
бібліотеки [3]. 

Прикладом може бути діяльність бібліотеки-філіалу № 21 
Дніпровської ЦБС для дорослих. Бібліотечний туризм – це традиційні 
подорожі читачів по Дніпропетровській області, або віртуальні, з 
переглядом спеціально підготовлених відео- та фотоматеріалів із 
Інтернет, або читачами-туристами [2]. 

У бібліотеці є читачі, яким подобається мандрувати та 
досліджувати історію нашого краю. Саме тому бібліотека проводить 
зустрічі, на яких відбувається обговорення маршрутів, туристичних 
змагань та екскурсій по Дніпропетровській області. А також, походи 
вихідного дня, віртуальні подорожі і мандрівки по нашій області. 18 та 
19 вересня 2016 р. читачі бібліотеки та туристи клубу «Тропа 
здоров’я» подорожували маршрутом вихідного дня «Тропами 
Самарського Бору», 1 травня 2017 р. подорожували до гранітного 
кар’єру за с. Перше травня  нашої області. Віртуальна подорож «Сім 
чудес рідного краю» пройшла в інтерактивному класі  КЗОСЗШ № 69 
Ознайомитись з бібліотечними туристичними  заходами, що пройшли 
в 2016–2017 рр. можна звернувшись до сторінки бібліотеки № 21 [2]. 

Слід відзначити, що наявність краєзнавчих ресурсів та 
ґрунтовна дослідницька робота бібліотек щодо вивчення історії, 
традицій рідного краю може стати основою для ініціювання і 
запровадження нових послуг для користувачів, гостей та туристів. 
Проникнення індустрії туризму в діяльність бібліотек може 
відбуватись у таких напрямах: створення і розробка різноманітних 
туристичних маршрутів, в т. ч. і інтерактивних, що ґрунтуються на 
краєзнавчих ресурсах та краєзнавчих розвідках бібліотек;  формування 
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різноманітних електронних баз даних про цікаві та унікальні 
туристичні об’єкти регіону; створення різноманітних фотогалерей, 
віртуальних турів по експозиціям місцевих музеїв, цікавих історичних 
місцях тощо; надання туристам довідково-інформаційних послуг у 
туристичній сфері як безпосередньо в бібліотеці, так і онлайн; 
організація онлайн-дискусій та груп у соціальних мережах щодо 
обговорення історії краю, розвитку різних видів туризму, блоґів та 
сайтів, що представляють туристичну привабливість регіону; надання 
доступу до Інтернету туристам та використання скайп-технологій для 
спілкування з рідними під час туристичних подорожей [3]. 

Таким чином, бібліотечний туризм можна вважати важливою 
складовою краєзнавчої діяльності публічної бібліотеки, направленою 
на дослідження історичних, пам’ятних і культурних цінностей рідного 
краю, популяризацію краєзнавчого фонду та залучення нових 
користувачів до бібліотеки. 
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Бібліотечна журналістика в Україні традиційно асоціюється з 

культурним простором, оскільки висвітлює переважно події з 
бібліотечної, освітньої та мистецької сфер життя людини. У цьому її 
основна відмінність від професійної журналістики і, водночас, 
сутнісна не займана ніким інформаційна ніша. Водночас бібліотечні 
журналісти провідних бібліотек США відверто говорять і про нагальні 
суспільні та політичні теми, цікаві широкому колу користувачів. Тому 
постає питання про те, чи мають бібліотечні журналісти поряд із 
фахівцями національних телеканалів та ЗМІ необхідні права та 
навички для висвітлення таких серйозних тем. Завданням цього 
дослідження було виявити місце громадської тематики в бібліотечній 
журналістиці США, а також перспективи впровадження цього досвіду 
в Україні. 

У ході аналізу бібліотечної журналістики США було 
проаналізована динаміка висвітлення актуальних подій в найбільших 
бібліотеках країни: Нью-Йоркської публічної бібліотеки, Бібліотеки 
Конгресу США, Бостонської громадської бібліотеки й 
університетських бібліотек Гарвардського та Йєльського університетів 
за період з березня до травня 2017 р. З’ясовано, що найбільшим 
тематичним та культурним різноманіттям характеризується 
бібліотечна журналістика Нью-Йоркської публічної бібліотеки 
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(НЙПБ). Контент новин цієї бібліотеки був досліджений найглибше. 
Виявлено, що громадська складова присутня у всіх новинних блоках 
веб-сайту бібліотеки: «Виставки», «Автор розповідає та обговорює», 
«Мистецтво виконання і фільми», «Інші події» і загалом складає 44% 
від загальної тематики заходів. 

Наприклад, на виставці «Чорна сила» демонструвалися 
документальні джерела та твори мистецтва однойменного 
громадського руху 1960 рр. Прес-реліз виставки розкриває не лише 
організаційні відомості про захід, а й різні аспекти громадського руху: 
політичний, суспільний, культурний. Підкреслюється значний вплив 
цього руху, тривалістю в 10 років, вплив якого поширився далеко за 
межі Америки. Особлива увага приділяється питанням естетики та 
моди афроамериканців, внеску представників поп-культури та спорту 
на захист громадянських прав цих незахищених верств населення.  

На іншому заході – зустрічі «Доктор Даніель Офрі «Що 
говорять пацієнти, що чують лікарі» з Мері Харріс» відбулося 
обговорення іншої актуальної для широкого кола громадян тем – 
збільшення ефективності лікування за допомогою поліпшення 
комунікації між лікарем та пацієнтом. Тема іншої зустрічі з авторами 
стосувалося проблеми самореалізації людини в соціумі, проблеми 
психічного здоров’я. На зустрічі «Наживо з НЙПБ: Іюнь Лі з Мері 
Гейтскілл: Читати заради життя» У автобіографічному романі Лі Іюнь, 
написаному після пережитої дворічної боротьби з суїцидальною 
депресією, вона порушує такі питання: 1) яка література мотивувала її 
до життя?; 2) які письменники є найулюбленішими для неї?; 3) які 
теми її цікавлять?  

Значну увагу бібліотечні журналісти США приділяють 
екологічній проблематиці, зокрема – на зустрічі «Діана Галуша 
«Історія та суспільний розвиток системи водосховищ Нью-Йорку» з 
Маргарет Косуелл». Діана Галуша – координатор освіти у 
Водороздільній корпорації Катскіллу, що здійснює захист 
навколишнього середовища, розвиток економічних та освітніх програм 
Нью-Йорку. На зустрічі відбулася презентація та аналіз книги автора, 
проілюстрованої медіа-інсталяціями М. Косуелл. 

Інший захід, що торкається соціальної проблематики – 
«Бермудський круїз: сценічні читання від Бібліотечного театру 
рівності». На заході відбулося читання п’єси драматурга і режисера 
Джонні Кальвера. Свого часу він відродив ім’я та ідеали Бібліотечного 
театру рівності, надавши змогу новим драматургам представляти свої 
роботи у просторі НЙПБ. Метою Бібліотечного театру рівності вже 
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майже 70 років є надання можливості творчо реалізуватися молодим 
акторам, режисерам створити аудиторію з тих громадян, котрі не 
могли дозволити собі комерційний театр. Немало молодих акторів, 
позитивно зарекомендувавши себе в Бібліотечному театрі рівності, не 
лише отримали потім змогу виступати в комерційних театрах, а й 
отримали славу на весь світ.  

В одному з підрозділів НЙПБ навесні було проведено вечір 
традиційної афро-кубинської музики «Маленька Гавана» в НЙПБ, що 
також має громадське звучання. Заселений переважно кубинськими 
іммігрантами, район США – Маленька Гавана названий на честь 
столиці Куби – Гавани. Відбувся захід у Центрі Шомбурга НЙПБ на 
честь пам’яті Артура Шомбурга (1874–1938) – історика, письменника 
й активіста пуерториканського, африканського та німецького 
походження, котрий переїхав до США та присвятив своє життя 
дослідженню та збереженню культури афро-, латиноамериканців.  

Таким чином, бібліотечна журналістика США висвітлює 
серйозні теми, що хвилюють широке коло громадян: медицина, 
екологія, захист прав людини тощо. Аналіз тематики новин та анонсів 
на веб-сайтах українських бібліотек доводить, що бібліотечна 
журналістика України розрахована на власних користувачів, освічених 
людей та громадян, що прагнуть до підвищення власного 
інтелектуального рівня. Водночас більшість інших громадян 
залишається поза увагою української бібліотечної журналістики. 
Пропонується залучення досвіду США з метою розширення 
користувацької аудиторії та реалізації культурно-просвітницької місії 
бібліотек серед усіх верств населення. 
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закладів, основну увагу зосереджено на змістовому аналізі бібліотечного 
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libraries. 

 
Соціальні мережі сьогодні для бібліотек стали затребуваним і 

популярним засобом комунікації зі своїми користувачами, що сприяє 
позитивному формуванню образу та іміджу сучасної бібліотеки. 
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Мета статті – проаналізувати контент бібліотечних інтернет-
представництв ВНЗ у соціальній мережі Facebook. 

Фахівцями із бібліотечної справи досліджувалися можливості 
соціальної мережі Facebook як нового засобу комунікацій з 
користувачами через мережу Інтернет. Системне дослідження участі 
бібліотек в інтерактивній комунікації соціальних медіа досліджується 
як у колективних монографіях [8], так і в індивідуальних 
дослідженнях. Зокрема, Т. Гранчак [5] висвітлює результати 
використання національними бібліотеками соцмереж для 
представлення бібліотечних продуктів і послуг, Н. Тарасенко [13] 
вивчає розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як 
фактор наповнення інформаційного простору, В. Струнгар [10, 11] 
досліджує представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-
середовищі, бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела 
бібліотекознавчих досліджень, А. Вітушко [3] аналізує можливі шляхи 
розв’язання проблеми безпечного використання соціальних мереж у 
роботі бібліотечних установ, Г. Булахова [1; 2] представляє рекламну 
стратегію просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі 
Facebook. 

Сучасне становище бібліотек в інформаційному середовищі 
примушує активізувати зусилля для бібліотечних інституцій, 
актуалізації їх значущості і суспільної ролі, формування і зміцнення 
позитивного іміджу. 

Бібліотечний імідж – це загальне уявлення про бібліотеку, яка 
залежить від щоденної праці та формується впродовж багатьох років. 
Відповідно, у повсякденній практиці можливе паралельне існування 
різних іміджів: ідеального – як уособлення напряму руху; 
дзеркального – як бачення співробітниками репутації бібліотеки, її 
привабливості для користувачів; нарешті – реального, що відображає 
дійсне ставлення різних груп громадян до бібліотеки, їх задоволеність 
якістю обслуговування, розуміння значення бібліотек для  
користувачів [2]. 

Фахівці розглядають «соціальні мережі» як віртуальний 
майданчик для синергії користувачів у певній групі. Теоретично 
соціальною мережею можна вважати будь-яку онлайнову спільноту, 
учасники якої обмінюються інформацією й беруть активну участь в 
обговоренні певної теми [1].  

Основні функції бібліотечних сторінок: 
– по-перше, представницька, являє собою презентацію 

успішного функціонування бібліотеки в умовах інтенсифікації 
інформаційних потоків;  
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– по-друге, інформаційна – полягає в забезпеченні 
користувача інформацією щодо нових надходжень, презентації 
змістовних інформаційно-аналітичних матеріалів; 

– по-третє, комунікативна та навігаційна полягає в 
забезпеченні можливості з’єднання між документом і користувачем, 
передбачає надання потрібної інформації через реалізацію певних 
форм і засобів за допомогою електронних технологій;  

– по-четверте: вивчення соціальної структури користувачів, 
що спрямована на дослідження інформаційних запитів різних 
категорій користувачів бібліотек з метою оптимізації процесу відбору 
інформації;  

– по-п’яте: коригуюча, полягає в аналізі функціонування сайту 
та розробці пропозицій щодо внесення змін, спрямованих на 
підвищення його ефективності [10]. 

Наукові бібліотеки ВНЗ – це інституції, орієнтовані в першу 
чергу на забезпечення необхідного інформаційного супроводу 
навчального процесу, освітніх потреб, студентську аудиторію, яка є 
активним користувачем соціальних медіа. 

Серед соціальних мереж, що використовуються бібліотеками 
ВНЗ в Україні, з недавніх часів першість посідає соціальна мережа 
Facebook. 

Для того, щоб вияснити скільки, і як бібліотеки ВНЗ 
використовують у своїй роботі мережу Facebook, ми провели 
дослідження. Перше, що ми зробили вивчили шлях користувача від 
Офіційного сайту ВНЗ до Facebook. Із 100 представлених ВНЗ – 83 
бібліотеки мають офіційний сайт, 11 взагалі немає, 6 – з технічними 
проблеми на час дослідження.  

Дослідження показало, що серед перших 100 ВНЗ, які входять 
в Топ-200 ВНЗ України – соціальну мережу Facebook використовують 
40 бібліотек. 

У Facebook існують різні варіанти акаунтів – профіль, сторінка 
і група, розполіл серед бібліотек такий: 3 групи, 37 сторінок. Кількість 
користувачів («подписчиков») на сторінках має різні показники, ми 
умовно розділили на три групи:  

– низька (від 1–400 користувачів) – 27 бібліотек; 
– середня (від 400–800 користувачів) – 6 бібліотек; 
– висока (від 800–5000 користувачів) – 7 бібліотек. 
Для підвищення ефективності мережевої сторінки як засобу 

комунікації бібліотеки з користувачами мають її специфічні 
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характеристики, яких вона набуває завдяки професійно створеному 
інтерфейсу та грамотно представленим матеріалам.  

Аналіз дизайну сторінок виявив, що бібліотеки найчастіше 
використовують логотипи – 18, фото будівлі – 18, фото бібліотекарів 
або своїх читачів – 7, картинки книг – 13, текст – 3. Добре 
представлений і зворотній зв’язок з користувачами, для цього 
використовують спеціальні інструменти: відправити  повідомлення – 
40, подзвонити – 7, зв’яжіться з нами – 5. 

Вкладки – це один із елементів, що істотно відрізняє Facebook 
від інших соціальних мереж і робить з сторінки Facebook міні веб-сайт. 
З всіх вкладок, що представлені на Facebook, бібліотеки найчастіше 
використовують:  

– публікації, інформація, фото, відео – 100%; 
– відгуки –18,5%; 
– заходи – 25%; 
– нотатки – 5%. 
Дослідники відносять Facebook до соціальних мереж, 

орієнтованих на представлення мультиформатного контенту: 
текстових повідомлень, графічного матеріалу, відео- та 
аудіодокументів. Аналіз Facebook сторінок досліджуючих бібліотек 
ВНЗ виявив, що найбільш поширеною формою роботи є інформаційні 
повідомлення: тематичної направленості, фахівці пропонують 
розділяти матеріали на 1/3 рівні частини (бібліотечні, наукові та 
суспільні події).  

Брендовий контент: 
– фото та логотип бібліотеки; 
– контакти, години роботи; 
– інформація про бібліотеку та напрями діяльності; 
– гіперпосилання на офіційний сайт бібліотеки. 
Тематичний контент: 
– календар бібліотечних подій; 
– інформація про нові надходження літератури; 
– розкриття книжкових фондів; 
– популяризація електронних ресурсів та баз даних. 
Емоційний розважальний контент: 
– звітування щодо культурно-просвітницької діяльності 

бібліотеки; 
– цікаві повідомлення розважального характеру. 
Дослідження показало, що правильно розподіляють свій 

контент 28% досліджуваних бібліотек. 
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Частота публікацій на сторінках Facebook досліджуваних 
бібліотек різна за період дослідження вересень 2017 року бібліотеки 
ВНЗ розміщували свої публікації так – найбільш активні 125 
публікації, менш активні – 2 публікації. 

В середньому на своїх сторінках бібліотеки публікують: 
– до 20 публікацій – 23 бібліотеки; 
– від 20 до 40 публікацій – 12 бібліотек; 
– більше 40 публікацій – 5 бібліотек. 
Бібліотечний сегмент простору соціальних мереж нині досить 

значний і має тенденцію до швидкого росту. Сторінки у соціальних 
мережах популяризують бібліотеки в електронному середовищі, 
привертають увагу користувачів до їх ресурсів та послуг, слугують 
засобом для просування бібліотечних інформаційних продуктів  цих 
принципів дотримуються лише 37,5% бібліотек ВНЗ. 

Щодо подачі публікацій бібліотекою в соціальні медіа 
виділяють два підходи: системний та спорадичний. У першому 
випадку, бібліотека може представляти публікації календарно (за 
планом) чи надавати перевагу маркетинговій структурі інформувань – 
висвітлення подій в системі анонс-реліз-постреліз. Спорадичний – 
представлення публікацій бібліотекою час від часу, нерегулярно та 
випадково.  

Бібліотеки використовують у своїх повідомленнях різний 
стиль публікацій (як офіційний так і розмовний, науковий, 
публіцистичний), представлені різноманітні типи лексики 
повідомлень: літературні, сленгові, використовують спеціальні 
інтернет-жаргони, поєднання декількох мов у одному тексті. Це 
свідчить про принципову суб’єктивність та неформальність 
комунікації у соціальних мережах [11]. 

Як показало дослідження, що стан вивчених офіційних 
представництв в соціальній мережі Facebook бібліотек ВНЗ 
представлений недостатньо. А все тому, що на сьогодні в бібліотечній 
системі України не розроблені документи, що регламентують 
діяльність бібліотек у соціальних медіа, тому створення сайтів і 
представництв бібліотек у соціальних мережах відбувається з 
урахуванням загальноприйнятих вимог до їх функціонування, а їх 
інформаційне наповнення часто визначається бібліотечними 
працівниками інтуїтивно. Проте, з огляду на зростаючу роль бібліотек 
як важливої складової інформаційної інфраструктури, що надає доступ 
до якісної, достовірної та структурованої інформації, та виходячи з 
твердження про приналежність бібліотечних сторінок у соціальних 



 

 79 

мережах до інформаційних продуктів бібліотек, актуальною видається 
розробка і запровадження стандартів присутності бібліотек у 
середовищі соціальних мереж, які включали б, зокрема, сформовані на 
основі моніторингу присутності бібліотек у соціальних мережах та 
рекомендацій фахового середовища орієнтовні стандарти дизайну 
обкладинки та інформаційного наповнення мережевої сторінки 
бібліотеки, посадові інструкції та норми праці бібліотечного фахівця зі 
створення і підтримки функціонування цього ресурсу [12].  

Вивчаючи досвід кращих представників та підбиваючи 
підсумки, ми пропонуємо вам Топ-5 кращих сторінок Facebook серед 
бібліотек ВНЗ (враховуючи кількість користувачів, характер та якість 
публікацій) їхній досвід допоможе у створенні сучасного, 
перспективного іміджу бібліотеки, що сприятиме розробці власної 
імідж-стратегії та системний підхід у формуванні і представленні в 
інтерактивному просторі образу бібліотеки. 

1. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-
Могилянська академія» в Facebook «Наукова бібліотека НаУКМА / 
Kyiv-Mohyla Academy Library» – 4840 користувачів. 

2. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського 
національнального університету імені Тараса Шевченка в Facebook 
«Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка» – 
2304 користувачів. 

3. Наукова технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» в Facebook Бібліотека 
КПІ / KPI Library – 2076 користувачів. 

4. Наукова бібліотека Харківського національного медичного 
університету в Facebook «Наукова бібліотека Харківського 
національного медичного університету» – 912 користувачів. 

5. Наукова бібліотека Національного юридичного університету 
ім. Ярослава Мудрого в Facebook «Наукова бібліотека НЮУ                
ім. Ярослава Мудрого» – 890 користувачів. 
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Рассмотрены примеры анализа читательских интересов, 

возможных областей применения полученных данных. Названы основные 
проблемы и перспективы развития инструментов анализа спроса на 
документы из фонда, с которыми столкнулся автор. 
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Современная система автоматизации библиотечных (САБ) 

процессов – это мощный и многогранный инструмент, который создан 
для того, чтобы освободить персонал библиотеки от монотонной и 
сложной статистической, аналитической и технологической работы. 
Но далеко не всегда этот инструмент используется не то что бы 
полностью, но и вообще стоит вопрос о нерациональном его 
использовании. А ведь и сами САБ на данный момент чаще всего 
реализуют почти исключительно классические библиотечные 
технологии, почти не выходя за рамки общепринятых задач и 
технологий. Другими словами, в большинстве случаев САБ – это 
довольно продвинутый калькулятор на столе отдела комплектования и 
кафедры выдачи. Впору вспомнить о том, что забивать гвозди 
микроскопом можно, но вот КПД и экономический эффект такого 
мероприятия оставляют желать лучшего. Именно по этому, так 
интересно решать нетривиальные задачи, возникающие на стыке 
технологий. Двум примерам таких новых идей, появившихся у 
библиотекарей, я и хочу посвятить данную статью. 

В процессе выполнения автоматизированного обслуживания 
читателей в САБ ИРБИС64 формируются электронные формуляры 
читателей, в которых хранится список всех выданных читателю книг. 
В предыдущих версиях САБ ИРБИС64 технология обслуживания 
имела существенное ограничение по количеству хранимых в 
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формуляре данных. В связи с этим ограничением многие библиотеки 
удаляли информацию о тех книгах, которые читатели уже вернули. В 
последних версиях появилась возможность архивировать эти данные, 
тем самым облегчая работу САБ с сохранением данных о многолетних 
интересах читателей. И этот массив интересов оказался настоящим 
кладезем данных для анализа. 

Выданная в САБ книга – это сформированная связь между 
записью с метаданными о выдаваемом документе и записью с 
метаданными о читателе. Это прямая связь между книгой и читателем. 
Она позволяет предположить, что данному читателю интересны 
документы из вашего фонда, написанные тем же автором, той же 
тематики, с теми же ключевыми словами. Уже этого достаточно, что 
бы в первом приближении начать рекомендовать читателю документы, 
которые входят в область его интересов. Проблема остается в том, что 
в большинстве случаев в САБ заносится весьма ограниченное 
количество данных, редко выходящих за пределы формирования 
«печатной каталожной карточки», и построенная модель интересов 
читателя по одной книге является не жизнеспособной.  

Для решения этой проблемы достаточно обратиться к архиву 
выдаваемых книг и связать выданные книги через читателя. Это 
опосредованная связь документов уже может дать гораздо больше 
информации о том, что именно необходимо читателю. Для решения 
такой задачи я сформировал служебную базу данных, в которой для 
каждой пары выданных читателю книг сформировал связывающую 
запись. Эта запись в самом примитивном виде связывает два 
библиографических описания. Это первый шаг к рекомендации 
читателям литературы по интересующей их тематике. Уже эта 
сформированная связь может в будущем помочь другому читателю 
перейти от одной книги к другой. Для повышения объективности 
рекомендаций и отсеиванию случайных связей была выполнена 
обработка всех данных о выданных книгах. И это дало неожиданно 
точный результат. Обработка данных велась по следующему 
интуитивному алгоритму: 

1)  из записи читателя получался список всех прочитанных  
книг; 

2)  каждая из книг списка сопоставлялась с другой книгой из 
этого же списка;  

3)  при составлении пары книг производилась проверка на 
существование такой пары в базе анализа, в случае существования 
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пары ее коэффициент повышался на единицу, а при отсутствии 
создавалась новая запись с коэффициентом «1». 

Такой примитивный алгоритм требует достаточно высоких 
затрат вычислительного времени, но он дает неплохой результат: в 
базе анализа появились миллионы пар книг, которые брались разными 
читателями и имели коэффициенты от единиц (такая пара книг 
выдавалась всего несколько раз, может считаться не существенной) до 
многих десятков и сотен (устойчивая связь между книгами, пара книг 
очень популярна).  

Полученная база со связями между книг может стать 
замечательным подспорьем для огромного количества разнообразных 
анализов. Самым первым и естественным порывом становится 
использование этого массива для формирования рекомендательного 
сервиса для читателей. Ведь для этого достаточно организовать показ 
читателю книг-пар из приведенной базы с самыми высокими 
коэффициентами. Дальнейшая кластеризация документов может 
объединить книги, по группам даже в том случае, когда они сами не 
формировали между собой прямой пары связей. Для этого достаточно 
сформировать группы, переходя от одной книги в паре к другой и 
выполняя поиски других пар с этими же книгами и коэффициентами 
связи не ниже, чем у обрабатываемой пары. Говорить о порогах 
чувствительности здесь сложно. Самым простым вариантом будет 
сформировать кластеры либо от самых низких коэффициентов к 
высоким, либо от высоких к низким, а потом визуально просмотреть 
перечень полученных кластеров и принять решение о том уровне, на 
котором стоит остановиться.  

Нормальной ситуацией является факт того, что читатели 
могут интересоваться книгами из разных кластеров – у каждого из нас 
много разных интересов. Но есть и еще один интересный аспект. База 
читателей это не только «что» читает читатель, но и «когда». Кроме 
самого факта его интересов можно анализировать перемещение его 
интересов из одной области в другую – вектор интересов. В том 
случае, если переход большого количества читателей из одной 
возрастной группы в другую сопровождается переходом его из одной 
группы интересов в другую, можно говорить об устойчивом векторе 
интересов. Пример естественного такого вектора: читатели студенты 
четко работают с группой учебных материалов в процессе обучения, 
переходя от одной группы тем и учебников к другим на протяжении 
многих лет обучения. Но ведь такие же векторы могут 
просматриваться и вне образовательных библиотек.  
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Другим интересным результатом формирования базы анализа 
оказался тот факт, что кластеризация документов по интересам 
читателей выявила сильное расхождение с действительностью 
качества, глубины систематизации и предметизации фонда: в каждой 
достаточно крупной группе с высокой степенью связей между книгами 
разделы знаний и предметные рубрики почти всегда совпадали или 
незначительно различались, и документы, которые оказались в этих 
группах, но сильно отличались по этим параметрам, чаще всего были 
ошибочно закодированы. Таким образом, сами читатели 
опосредованно выполняют роль экспертов в области содержания 
документов, помогая выявлять ошибки в предметизации. И тут нет 
ничего противоестественного: практика – критерий истины.  

А ведь тут же есть место и для работы отдела комплектования. 
Ведь каждый кластер, полученный при анализе, характеризуется 
количеством выданных книг, частотой их выдачи и группой читателей, 
которые этим кластером пользуются. Благодаря этому можно получить 
общую картину интересов читателей библиотеки, куда эти интересы 
двигаются. 

Что же может быть дальше? Как минимум – создание 
полноценного рекомендательного сервиса для читателей и 
встраивание его в САБ. Это должно быть обязательно, если мы не 
хотим потерять читателей, которым нравится подход Google Amazon 
«возможно вы имели в виду» и «с этими документами часто 
просматривают». Для того, что бы предлагать массовому читателю 
именно то, что ему хочется, у нас есть все данные. Не хватает только 
алгоритмов и технологий. Но над этим работа ведется.  

Другой важной проблемой является то, что в фондах 
библиотек есть большое количество книг-аналогов, либо книг, в 
значительной части совпадающих по содержанию. Каждая из этих 
книг в отдельности может привлекать незначительное количество 
интересов читателя. Но ведь читателя в первую очередь интересует не 
обложка и год издания, а те материалы и информация, которые под 
ними находятся. Таким образом, важным шагом к повышению 
релевантности кластеров интересов является формирование связей 
между книгами-аналогами – в дальнейшем связи должны строиться не 
по документам, а по их содержанию. 

В связи с тем, что сам процесс анализа данных достаточно 
трудоемкий, а работает качественно только при большом количестве 
входных данных, идеальным направлением развития этой технологии 
была бы кооперация ряда разнопрофильных библиотек с 
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обслуживанием их выходных данных в рамках единой системы. Мы 
много уже осилили в области кооперации: сводные каталоги, 
корпоративную роспись, ЭДД и прочее. Пора подходить к 
следующему этапу коллективной обработки данных и почаще 
фантазировать о том, что бы еще сделать для читателей.  
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Сучасний розвиток технологій (і зокрема Інтернету) призвів 

до виникнення індустрії надання інформаційних послуг самого різного 
спрямування. Розвиток інформаційних технологій призвів до 
збільшення і розширення інформаційно-бібліотечних сервісів. 

Особливе місце  в системі документного забезпечення 
користувачів займає відділ обслуговування науковою літературою 
(ВОНЛ), одним з основних завдань якого є забезпечення 
використання, збереження та розкриття документних фондів наукової 
літератури [1]. 

Наукова бібліотека вищого навчального закладу ХДУХТ 
функціонує 50 років й інноваційно розвивається. Сучасна бібліотека 
дозволяє розвивати фахову діяльність за допомогою наукової 
комунікації, тобто обміну спеціальної наукової інформації (ідеї, 
знання, повідомлення).  

Впровадження інноваційних технологій – не самоціль, а засіб 
для покращення інформаційно-бібліотечного сервісу. Прийшло 
розуміння важливості сервісу, за рівнем розвитку якого можна судити 
про якість обслуговування користувачів. Сьогодні для нас поняття 
сервісу означає зміну філософії обслуговування, розгляд 
інформаційно-бібліотечного обслуговування через призму сервісу 
дозволяє вийти за межі звичних поглядів, котрі склалися у цій сфері. 
При такому, більш загальному підході, з’являється можливість 
вивчати стан і тенденції розвитку обслуговування із зовні, на фоні 
перспектив розвитку сервісної діяльності. На перший план виступає 
пріоритет потреб користувачів, вся робота відділу спрямовується на 
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задоволення цих потреб, відбувається зміна технологічних процесів з 
метою підвищення якості обслуговування [2]. 

У науковій бібліотеці вищого навчального закладу міститься 
інституціональний репозитарій, тобто електронний архів для 
тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та 
надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що 
поводяться в установі. Університетський інституційний репозитарій 
містить наступні матеріали: наукові статті, дисертації, матеріали 
конференцій, статистичні матеріали, навчальні об’єкти, наукові звіти. 
Основною особливістю інституційного репозитарію є забезпечення 
відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які 
проводяться в університеті, через самоархівування; зосередження 
матеріалів в одному місці та збереження інших електронних 
матеріалів, в тому числі неопублікованих (т. з. «сіра» література), 
таких як дисертації та технічні звіти [4]. 

Інформаційно-бібліотечний сервіс підтримує розвиток 
наукової діяльності та в майбутній перспективі сприяє підвищенню 
якості наукової комунікації, підвищення рейтингу та відкритий доступ 
до досліджень. Для кожного науковця розвиток інституціонального 
репозитарію означає підвищення індексу цитувань праць, 
розповсюдження знань, збереження авторських прав тощо. 

Наукова бібліотека ХДУХТ створила і надалі розвиває 
власний ресурс з відкритим кодом, підтримуючи ідеї відкритого 
доступу та залучаючи вчених університету до співпраці у вирішенні 
цього важливого питання. 

Розвиток інформаційно-бібліотечного сервісу є 
перспективним для розвитку, оскільки в цього сервісу безліч переваг 
від розміщення власних творів у інституціональному репозитарії до 
швидкого розповсюдження результатів власних досліджень і 
зростання рейтингу з наукометричними показниками. 

Наукова бібліотека ніколи не була збірнею одного якогось 
виду інформації. Так з появою комп’ютерів, гаджетів, нових засобів 
зв’язку змінились бібліотечні сервіси. Дистанційне обслуговування 
стає визначальною рисою бібліотек, інфосередовищем. Тут криється 
майбутнє. ХХІ ст. відкрило для бібліотек необмежені можливості 
наповнення бібліотеки електронними носіями інформації в 
обслуговуванні. Не треба бути пророком, щоб передбачити в 
недалекому майбутньому появу якісних носіїв інформації. І бібліотека 
обов’язково включить їх у свої фонди і механізми сервісу. 
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У недалекому майбутньому основні масиви інформації будуть 
вироблятися і функціонувати на електронних чи тих, які їх 
замінятимуть, носіях інформації. Звідси випливає висновок, що 
бібліотека, щоб виконувати своє родове призначення, повинна 
перетворитися на різновид медіатеки, збирати і використовувати 
інформацію на всіх носіях, старих і нових, сьогоднішніх і тих, що 
будуть. Традиційна думка образ бібліотеки як медіатеки сприймає 
насторожено. Однак курс на медіатеку – реально стратегічний курс 
виживання бібліотек. Інформаційні структури на нових носіях 
інформації плодяться і поширюються так швидко, що вони можуть 
затуманити бібліотеку і відтіснити її в глухі закутки інформаційного 
середовища [3]. 

Розвиток бібліотечних послуг передбачає роботу у трьох 
вузлових комплексах: забезпечення доступу до ресурсів, 
урізноманітнення видів послуг і створення комфортних психологічних 
умов співпраці бібліотекаря і читача, користувача, всіх, хто 
звертається до бібліотеки за знаннями, інформацією, порадами [5]. 

Все ж майбутнє бібліотек – у багатстві, новизні, якості сервісу. 
Поки що тут основне: видача документів, доступ до електронних баз 
(та й то обмежений і наявністю власних, і можливостями виходу на 
зарубіжні), абонемент, бібліографічні, фактографічні, книгознавчі 
довідки, консультації переважно такого ж плану. Традиційний набір. 
Він необхідний, але явно недостатній.  
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У сучасному суспільстві суттєво змінюється політика 

розвитку соціально-інформаційної сфери, орієнтуючи її на 
інноваційність, високу ефективність і певні зміни. Перспективи 
успішного розвитку мають тільки ті бібліотеки, що стають на 
інноваційний шлях перетворень. Але одночасно це складний і 
ризикований засіб організації діяльності, якому притаманні багато 
складностей і перешкод, характерних для реорганізаційних процесів, 
головними із яких є особливості та характер ставлення бібліотечних 
колективів до змін. Усе це потребує не тільки адаптації засобів і 
методів інноватики в бібліотечній сфері, але й пошуку підходів до 
створення необхідного інноваційного клімату. Для ефективного та 
адекватного здійснення інноваційної діяльності необхідно наукове 
осмислення умов її реалізації та якісна організаційна підтримка цього 
процесу.   

Останнім часом відмічається все більш активний інтерес 
фахівців до нововведень у бібліотеках. Головна мета усіх інновацій в 
інформаційно-бібліотечній  сфері – це високоефективне, якісне та 
комфортне обслуговування читачів. Впровадження нових 
інформаційно-комунікаційних технологій значно розширює коло 
послуг, які можуть надати бібліотеки та форми представлення 
бібліотечних продуктів та послуг. 

Основними напрямами розвитку інноваційної діяльності в 
бібліотеках є: 

1. Трансформація соціальної місії публічних бібліотек в 
сучасних умовах: гуманізація бібліотечної політики; розвиток 
бібліотеки як центру культурних та соціальних ініціатив. 

2. Удосконалення формування універсального фонду, 
національного інформаційного ресурсу. Наукове опрацювання фонду. 

3. Поліпшення стану інформаційного обслуговування в 
бібліотечних установах. 

4. Подальший розвиток процесу забезпечення доступу до 
інформаційних ресурсів. 

5. Підвищення оперативності виконання інформаційних 
запитів користувачів бібліотеки. 

6. Ефективне використання інформаційних технологій. 
Розвиток процесів комп’ютеризації та телекомунікацій. 
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7. Удосконалення науково-інформаційного забезпечення 
інноваційної діяльності. 

8. Створення бази даних науково-методичного забезпечення 
діяльності бібліотек [7]. 

Пріоритетним напрямом інноваційного розвитку бібліотек є 
методична діяльність, яка відповідає за створення нових 
інформаційних продуктів і послуг, впровадження нових бібліотечних 
технологій; методичний моніторинг діяльності бібліотек регіону та 
прогнозування їхнього розвитку. 

Мета науково-методичної діяльності в бібліотечній сфері – 
досягнення відповідності між існуючими методами бібліотечної 
діяльності та тими методами,  які потрібні для реалізації завдань 
бібліотеки. Необхідно постійно удосконалювати роботу бібліотек, 
оскільки рівень їх діяльності знаходяться у протиріччі із суспільними 
потребами. Час від часу вони перестають відповідати існуючим 
вимогам, і стає необхідною розробка та впровадження інновацій.  

Бібліотека є системою, що постійно розвивається і яка в 
дійсний час змінюється так швидко, що методисти змушені грати роль 
швидкої допомоги, займаючись в першу чергу саме змінами, тому 
нововведення активно знаходить себе  методичній діяльності [1]. 

Науково-методичні служби бібліотек, ураховуючи нові умови 
та вимоги часу, приступили до пошуку і розвитку нових підходів і 
принципів своєї діяльності. Стає актуальним створення методичних 
центрів.  

Тенденція посилення наукового потенціалу методичних 
центрів знайшла відображення у їх назві – «науково-методичний 
відділ», «науково-методична діяльність». Завдяки методичній 
діяльності відбувається впровадження досягнень теорії в практику, а 
практичні успіхи стають надбанням теоретичної думки [1]. 

Методичні служби та центри стають порадниками у питанні 
поліпшення роботи усієї бібліотечної галузі. Сучасна методична 
робота носить консультативний і рекомендаційний характер. 

Основними напрямами методичної діяльності є: методичне 
консультування; надання практичної допомоги бібліотекам; науково-
дослідницька діяльність; аналітична робота; підвищення кваліфікації 
бібліотекарів; вивчення і розповсюдження передового досвіду та 
інноваційних форм роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек. В 
останній час важливим напрямом стає допомога у впровадженні 
цифрових технологій, рекламна діяльність бібліотеки та PR-технологій 
та просування бібліотеки у соціальних мережах. 
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З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 
відкривається можливість для створення електронних банків даних 
методичних консультацій та їх оперативного використання. 

Важливим аспектом методичного впливу залишається система 
«зворотнього зв’язку» – відгук бібліотекарів-практиків про результати 
впровадження тих чи інших рекомендацій. 

На сьогоднішній час сучасний методист, щоб успішно 
виконувати свої функції, спрямовані на інноваційний розвиток 
бібліотечної діяльності, повинен мати окрім вищої освіти та досвіду 
роботи, навички оперативного реагування, володіти методами 
аналізування та прогнозування, розуміти молодіжні проблеми і шляхи 
їх вирішення. 

Методичні центри сьогодні повинні допомагати бібліотекам 
перетворити роботу по обслуговуванню читачів на різноманітну та 
творчу і допомагати не шаблонними рекомендаціями, а 
індивідуальними, диференційованими порадами, методами 
експерименту, теоретичними пошуками, оперативною інформацією (в 
тому числі про інновації). 

Для досягнення цієї мети методичні центри мають вирішувати 
блок таких питань: 

– забезпечення функціонування єдиної системи організаційно 
методичного впливу на бібліотечно-інформаційне обслуговування 
користувачів у регіоні; 

– виявлення, аналіз, узагальнення та поширення досвіду 
роботи публічних бібліотек; 

– вивчення інновацій та запровадження їх у бібліотеках; 
– надання консультацій, практична допомога з питань 

обслуговування; координація діяльності бібліотек усіх систем і 
відомств; 

– наукова-дослідна робота; підвищення професійної 
компетентності бібліотечних працівників; 

– підготовка методичних матеріалів [7]. 
Методична робота сприяє рішенню багатьох масштабних 

завдань системного характеру. В умовах розвитку цифрових 
технологій  потреба у використанні загальних методів бібліотечної 
діяльності суттєво зростає, оскільки для створення електронних 
бібліотек та здійснення бібліотечної діяльності у віртуальному 
середовищі необхідні єдині правила, стандарти, технологічні та інші 
нормативи. 
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Тому методична діяльність є одним із важливих напрямів 
інноваційного розвитку бібліотек. 

Пошук нових підходів до бібліотечної діяльності сприяє 
урізноманітненню видів і тематики заходів, підвищенню їх 
популяризації серед користувачів бібліотеки. Зрозуміло, що в своїй 
роботі бібліотека не зможе обійтись без традиційних презентацій, 
зустрічей, оглядів, днів інформації. Але нові методи і форми роботи не 
лише зацікавлять постійних користувачів, але й привернуть увагу 
нових. 

Інновації стають невід’ємною частиною бібліотечного життя. 
Вони допомагають бібліотечно-інформаційним закладам розробляти 
нові продукти та запроваджувати нові послуги, формувати позитивний 
імідж серед суспільства та громади. Тільки рухаючись в ногу з часом, 
можна бути впевненими, що у бібліотек є шанс вижити на просторах 
глобалізації та забезпечити якість послуг, удосконаливши модель 
сучасної бібліотеки. Використання та пошук нових технологій 
позитивно впливатиме не тільки на хід еволюції бібліотечно-
інформаційної діяльності, а й бібліотечної справи в цілому. Тому 
методична діяльність є одним із стратегічно важливих напрямів 
роботи бібліотек і повинна стати одним з найголовніших питань 
сьогодення. 
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Реалізовуючи інформаційно-бібліотечний сервіс бібліотекарі 

щодення стикаються з необхідністю створювати документи, 
оголошення, анонси, проводити промоушен заходів, звітувати щодо 
проведених заходів. Така кропітка робота здебільшого певним чином 
пов’язані з роботою на комп’ютері, з програмою Microsoft Word. 
Неможливо уявити резюме, заяву, оголошення про захід, повідомлення 
до сайта, соціальних мереж без використання редактора MS Word. Нам 
потрібно написати грант чи підготувати тренінг? Успіху досягнемо 
знову ж таки тільки з MS Word. Але чи вміємо ми швидко, просто та 
ефективно користуватися хоча б необхідним мінімумом? Гадається, 
що позитивна відповідь властива більшості бібліотекарів. Однак наш 
набір найчастіше одноманітний. Сьогодні спробуємо розширити власні 
можливості, прискорити процес супроводження інформаційно-
бібліотечного сервісу звернувшись до «гарячих клавіш». 

Робота з редактором Microsoft Word розпочинається з 
робочого столу. Найбільш поширеними та такими, що часто 
використовуються комбінаціями є такі [1; 2]: 

Windows+D – згорнути всі вікна; 
Alt+Tab – переміщення між відкритими вікнами; 
Ctrl+F4 – закрити активне вікно, вимкнути комп’ютер; 
Ctrl+C – копіювати виділений фрагмент, файли; 
Ctrl+X – вирізати скопійований фрагмент, файли; 
Ctrl+V – вставити скопійований фрагмент, файли; 
Ctrl+Z – скасувати останні дії; 
Ctrl+Y – повторити скасовану дію; 
Windows+U – вимкнути комп’ютер; 
Shift + Delete – видалення обраного об’єкта без можливості 

відновлення, не поміщаючи об’єкт до кошика; 
Ctrl + перетягування об’єкта – копіювання виділеного об’єкта; 
Ctrl + Shift + перетягування об’єкта – створення ярлика для 

цього об’єкта; 
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Відкриваючи Word, згадуємо корисні комбінації – копіювати, 
вирізати, вставляти, скасовувати дію, зараз вони стануть у пригоді 
майже на кожному кроці. На початку роботи варто знати, що [1]: 

Ctrl+N – створити новий документ; 
Ctrl + O – відкрити раніше створений документ; 
Знавці рекомендують якомога частіше зберігати внесені у 

документ зміни. У цій справі допоможуть комбінації [3]: 
Ctrl – S зберегти документ; 
F 12 – зберегти як. 
Набраний текст неодмінно потрібно форматувати. Перед 

форматуванням необхідно виділити бажаний фрагмент і тільки потім 
здійснювати заплановані дії. Під час форматування тексту зменшити 
кількість рухів та збільшити продуктивність допоможуть такі 
комбінації [1; 4]: 

Ctrl+1 – встановлення одиничного інтервалу між рядків; 
Ctrl+2 – встановлення подвійного інтервалу між рядків; 
Ctrl+5 – встановлення полуторного інтервалу; 
Alt+Shift+D – виводить поточну дату;  
Ctrl+B – виділення напівжирним; 
Ctrl+I – виділення курсивом; 
Ctrl+U – підкреслення; 
Ctrl + "[" – зменшення розміру шрифту на 1 пункт; 
Ctrl + "]" – збільшення розміру шрифту на 1 пункт; 
Ctrl+E – вирівнювання тексту по центру; 
Ctrl+L – вирівнювання тексту за лівим краєм; 
Ctrl+R – вирівнювання тексту за правим краєм; 
CTRL+J – вирівнювання тексту за шириною сторінки. 
Копіюючи текст з іншого документа, віртуального джерела 

іноді трапляються такі, що написані прописними літерами. Для 
відміни режиму CapsLock необхідно, виділивши текст, натиснути 
Shift+F3. Натискаючи повторно, можна вибрати необхідне – текст, як у 
реченні; прописними літерами; рядковими; кожне слово в реченні 
починається з прописної літери [5]. 

Якщо потрібно скоригувати здійснені дії, звертаємось до 
комбінацій [4]:  

Esc – скасування; 
Ctrl+Z – скасування останньої дії; 
Ctrl+Y – повторення скасованої дії. 
Виділення та видалення слів, рядків можливо здійснювати 

швидше якщо працювати з фрагментами, форматувати «пакетно». 
Наприклад, для виділення певного фрагменту розміщуємо курсор на 
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початку фрагменту, затискаємо Shift, встановлюємо курсор наприкінці 
фрагменту чи утримуючи Сtrl, водночас мишкою виділяємо 
непов’язані між собою частини фрагменти [5]. А також [3]: 

Ctrl + Alt – виділити весь текст у документі; 
Shift + Home – виділити текст зліва від курсору до початку 

рядка; 
Shift + End – виділити текст справа від курсору до кінця рядка; 
Ctrl + Delete – видалити слово перед курсором; 
Ctrl + Backspace – видалити слово після курсору. 
Працюючи з великим об’ємом тексту, зручно швидко 

переміщуватись ним. У такому разі використовуємо такі «гарячі 
клавіші» [5]: 

Ctrl+Alt+Page Down – перейти на наступну сторінку; 
Ctrl+Alt+Page Up – повернутись на попередню сторінку; 
Ctrl+Home – переміститись до початку документа; 
Ctrl+End – переміститись у кінець документа; 
Сtrl+клавіша стрілочок – пришвидшиться рух документом. 
Трапляються випадки, коли необхідно проставити символи, 

що розміщено на клавіатурі [6]. Серед них такі: 
Shift+Ctrl – нерозривний пробіл; 
Ctrl+Alt+. – три крапки; 
Alt +0150 – тире, а не дефіс;  
Alt+039 – апостроф в українській мові; 
Alt+0169 – знак авторського права; 
Alt+0148 – ліві французькі лапки; 
Alt+0147 – праві французькі лапки. 
Список корисних «гарячих клавіш», що зменшують 

працевтрати у щоденному бібліотечно-інформаційному сервісу можна 
продовжувати майже нескінченно. У даному матеріалі зібрано такі 
комбінації, що використовуються найчастіше та не потребують 
особливих, зусиль у запам’ятовуванні. З ними можна швидше 
оперувати активними «вікнами», форматувати текст, переміщуватись 
документом, працювати з відформатованим текстом та ін. Довівши 
використання «гарячих клавіш» до рівня рефлекторних, бібліотекар 
полегшить свій буденний робочий процес та підвищить 
продуктивність праці. 
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Починаючи з 90-х рр. ХХ ст. людство відчуває ознаки 

цифрової ери, яку вчені називають черговою соціальною революцією. 
Сутність змін, котрі відбуваються, полягає в тому, що основу 
більшості видів діяльності становлять телекомунікаційні технології, 
об’єднання в одну систему комп’ютерних мереж. Високі технології 
(Hi-tech) пронизують життя сучасного суспільства, включаючи такі 
галузі, як економіка, політика, наука, освіта, культура, зокрема й 
бібліографія. Поступово оточуючий світ стає цифровим; ділова 
документація, книги, фото або кінофільми органічно трансформуються 
в електронну форму й поширюються комп’ютерними мережами. Цей 
факт призводить до дематеріалізації (віртуалізації) всіх видів 
діяльності взагалі й бібліографічного обслуговування зокрема. 
Спостерігається зміна ідеології у сфері створення, поширення та 
зберігання інформації. 

Комп’ютеризація та впровадження інтернету спричиняють 
швидке зростання потоків інформації, вагомою складовою яких стають 
бібліографічні електронні ресурси – електронні каталоги, бази даних, 
бібліографічні посібники в електронному форматі. Інтернет у 
бібліотеках стає комунікаційним середовищем між бібліотекою та 
користувачем і відіграє роль відкритого доступу, що посилює значення 
бібліографічних електронних ресурсів через високі вимоги 
користувачів до повноти й оперативності в отриманні інформації. 
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Упровадження комп’ютерних технологій, удосконалення 
програмних продуктів, розширення локальних та глобальних 
мережевих зв’язків надання інформації, зростання кількості видань на 
електронних носіях зумовили кардинальні зміни в усіх напрямах 
бібліографічної діяльності бібліотек України, зокрема й 
бібліографічному обслуговуванні споживачів інформації. 

Наразі в бібліографічному обслуговуванні, як у довідково-
бібліографічному, так і в інформаційному, спостерігається тенденція 
використання електронних ресурсів, широкого впровадження 
комп’ютерних технологій, що, у свою чергу, потребує вирішення 
проблем організації електронної бібліографічної продукції для 
ефективного її використання та доступу [4]. 

Доступ до бібліографічних електронних ресурсів (БЕР) може 
здійснюватися двома шляхами – локальним і мережевим. 

ДБО в перехідний період здійснюється в традиційних і нових 
формах, зокрема організаційних. Якщо в бібліотеці діє локальна 
мережа, ДБО внутрішніх користувачів здійснюється з оперативним 
користуванням інформаційних ресурсів суміжних підрозділів. Нові 
форми ДБО технологічно забезпечені інтернетом, передусім 
електронною поштою та віртуальним ДБО. Ці форми є 
демократичними й реалізують основні принципи інформаційного 
суспільства: загальної доступності інформації та рівноцінного 
повсюдного інформаційного обслуговування [1]. 

Недоліками системи віртуального довідково-бібліографічного 
обслуговування (ВДБО) є відмова від застосування ціннісних критеріїв 
відбору інформації та відсутність зворотнього зв’язку [2]. 

Віртуальне довідково-інформаційне обслуговування (ВДБО) – 
це задоволення разових запитів віддалених користувачів, отриманих та 
виконаних бібліотечними працівниками завдяки використанню 
комп’ютерних технологій. 

В Україні віртуальні довідкові служби (ВДС) почали 
створювати з 2003 р. Першою розпочала діяльність «Віртуальна 
довідка» Національної бібліотеки України для дітей. 

Розрізняють асинхронне та синхронне ВДІО. Асинхронне 
ВДІО – це задоволення разових запитів користувачів за схемою 
«надіслав запит – отримав відповідь». У межах асинхронного ВДІО 
виділяють: довідки електронною поштою; мережеві форми (веб-
форми). 

Синхронне ВДІО – це задоволення разових запитів 
користувачів у режимі реального часу. Синхронне ВДІО реалізується в 
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таких формах: чат-довідки; мережевий контактний центр; VoIP (Voice 
over Internet Protokol); відеоконференції. 

Довідки електронною поштою – найдавніша форма ВДІО. З її 
допомогою користувач може надіслати запит у будь-який час і з будь-
якого місця на Землі, якщо має комп’ютер та доступ до інтернету. 
Користувач надсилає свій запит електронною поштою до бібліотеки і 
через кілька днів так само електронною поштою отримує відповідь. 
Зазвичай, на сайті бібліотеки зазначається час, протягом якого 
бібліографи нададуть відповідь на запит. У різних бібліотеках на це 
відводиться від кількох годин до п’яти робочих днів. 

Мережева форма, або веб-форма, представлена веб-сторінкою 
з кількома полями або рубриками, які мають заповнювати користувачі. 
Це дозволяє звести до мінімуму можливість отримання 
неструктурованого запиту. Поля передбачають такі питання: ім’я, 
електронна адреса, текст запиту, його мета тощо. Прості форми 
можуть містити 4–7 полів, деталізовані – 15–20 полів. 

Чат-довідки (форма синхронного ВДІО) надають можливості 
користувачам обмінюватися з бібліографом короткими текстовими 
повідомленнями на сайті бібліотеки в режимі реального часу. 
Користувач при цьому може знаходитися вдома, на робочому місці, у 
навчальному закладі. Швидкість обміну повідомленнями між 
взаємодоповнюючими сторонами, за умови якісної роботи інтернету, 
не перевищує 10 секунд, тому бібліографові доводиться розраховувати 
на власні знання, а також на традиційні енциклопедії та інші 
електронні ресурси, доступні в мережі. 

На сучасному етапі використовується кілька десятків 
різноманітних програм, які підтримують режим чат-обслуговування. 
Програмне забезпечення, таке як Instant Messenger, Messenger Service, 
надає можливості бібліографові й користувачеві ВДС обмінюватися 
один з одним короткими текстовими повідомленнями в режимі 
реального часу. Такі програми, окрім чат-листування та електронної 
пошти, мають виконувати й інші функції [3]. 

Серед послуг, що надаються сьогодні бібліотеками в інтернеті, 
найпоширеніші такі: доступ до віддалених баз даних та електронних 
дошок оголошень у діалоговому режимі; телеконференції та списки 
розісланих новин в електронній формі; служби новин у корпоративних 
мережах; доступ до першоджерел та отримання копій документів; 
довідково-інформаційні послуги [5]. Це найпоширеніші послуги, але 
їхній перелік цим не вичерпується, можна навіть зазначити, що 
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поняття «віртуальна послуга бібліотеки» відображає лише 
компонентну складову інформаційної діяльності бібліотек в інтернеті. 

Під бібліотечно-бібліографічними віртуальними послугами 
(або також можна сказати «мережево-віртуальними  послугами») 
надалі будемо розуміти діяльність бібліотек з виконання 
інформаційних запитів користувачів через інтернет. Маються на увазі 
послуги, які за своєю специфікою можуть бути виконані віддалено 
через мережу інтернет шляхом здійснення комунікативного акту між 
користувачем ресурсів бібліотеки та бібліотекарем, котрий працює з 
користувачами віртуально (через інтернет). 

При такому підході варто зазначити, що в разі надання 
бібліотекою певних послуг тільки через її внутрішню локальну 
мережу, працівники використовуватимуть для цього інформаційно-
технічне обладнання (або читацьке обладнання для здійснення, 
наприклад, передачі отриманої інформації у межах бібліотеки), такі 
послуги не вважатимуться віртуальними мережевими послугами, 
оскільки під час їх надання доступ до ресурсів бібліотеки не 
здійснюватиметься віддалено, тобто через інтернет. Серед віртуальних 
послуг, які набули найбільшого поширення, можна виокремити такі: 
електронний каталог, електронна доставка документів (ЕДД), 
оцифрування, віртуальна довідка, веб-сайти бібліотек (або можна ще 
сказати, веб-ресурси бібліотек). 

Означені віртуальні послуги через сайти бібліотек – це хоч і 
новітня (відносно), але не єдина категорія можливостей, які надають 
бібліотеки своїм користувачам. Якщо однією з ознак віртуально-
мережевої послуги є те, що її виконання потребує акту віртуальної 
комунікації між користувачем та бібліотекарем, то, крім таких послуг, 
бібліотека надає можливості ознайомитися на своєму сайті з різною за 
змістом інформацією про ті чи інші аспекти власної діяльності. 
Звичайно, сайт надає відомості про бібліотеку (історія, розвиток), 
правила користування, найчастіші запитання (так званий F.A.Q.), 
інформацію про нові надходження до бібліотеки, новини про 
діяльність бібліотеки, плани заходів (дані про виставки, засідання, 
семінари, розклад роботи тощо), перелік зовнішніх інформаційних 
ресурсів (зазвичай, профільних щодо бібліотеки) тощо. Таку 
інформацію можна назвати «віртуальним інформуванням» бібліотеки, 
тобто інформуванням користувачів про бібліотечну діяльність через 
мережу інтернет (а в мережі – через сайт, хоча потенційно така 
інформація може бути розміщена не тільки на бібліотечному сайті). 

Ознакою такого віртуального інформування є те, що 
користувач сайту бібліотеки з інформацією ознайомлюється 
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самостійно, для цього не потрібно бути користувачем бібліотеки, при 
цьому не відбувається комунікаційного акту між користувачем і 
бібліотекарем, дії користувача не контролюються – зворотній зв’язок з 
бібліотекою відсутній. 

Бібліографічне інформування, як і більшість напрямів 
діяльності бібліотеки зазнає впливу цифрових технологій та 
інтенсивно видозмінюється під цим впливом. 

Як відомо, бібліографічне інформування є «активною» 
формою бібліографічного обслуговування й поділяється на масове 
(недиференційоване) і диференційоване. Перший вид передбачає 
забезпечення користувачів бібліографічною інформацією без 
урахування потреб аудиторії, другий – на основі вивчення групових та 
індивідуальних інформаційних потреб. 

Традиційними засобами масового бібліографічного 
інформування є бюлетені (списки) нових надходжень, поточні 
покажчики літератури тощо. Ці друковані видання надають 
інформацію про нові книги та інші документи. 

Використання цифрових технологій змінює вихідні установки 
при оповіщенні широкої читацької аудиторії про нові матеріали. Увесь 
блок процесів, пов’язаних зі складанням, редагуванням і поширенням 
друкованих бібліографічних посібників тимчасового значення, 
відходить у минуле, поступаючись місцем розміщенню відомостей про 
нові видання на сайті бібліотеки. 

Серед важливих інформаційних ресурсів, які створюються 
самою бібліотекою, на її сайті може бути електронний каталог книг, 
база даних аналітичних матеріалів (у картковому варіанті – 
систематична картотека статей), краєзнавчий каталог і календар 
знаменних та пам’ятних дат. Як і більшість сучасних електронних баз 
даних, названі джерела інформації дозволяють вести пошук 
документів за різними ознаками, зокрема і хронологією видання, тобто 
здійснювати бібліографічне інформування про нові надходження до 
бібліотеки [4]. 

На відміну від масового, диференційоване бібліографічне 
інформування регулярно надає споживачеві бібліографічну 
інформацію про нові документи з вузькоспеціальної проблематики. 
Використання традиційних друкованих джерел і технологій 
аналітичної обробки документів робить процес диференційованого 
бібліографічного інформування вкрай працеміським через 
використання інтелекту бібліографа, обстеження значної кількості 
джерел інформації. Саме з цієї причини не набула поширення 
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високоефективна система вибіркового розповсюдження інформації 
(ВРІ) [4]. 

Кардинальне перетворення системи диференційованого 
бібліографічного інформування пов’язане з використанням 
електронного документа, його змістовний аналіз в автоматизованому 
режимі без особистої участі людини. Текстовий документ, 
представлений у вигляді комп’ютерного файлу, за допомогою 
сучасних засобів обробки та зберігання даних «розщеплюють» до 
рівня складових його слів. Тому сучасні програмні засоби здатні 
повністю проіндексувати (врахувати) зміст документа, роблячи його 
придатним для багатоаспектного пошуку. Ця особливість 
виокремлювати з документа сформульовані в запиті ключові слова 
дозволяє побудувати систему диференційованого бібліографічного 
інформування на принципово новій технологічній основі. 

Суть її полягає в тому, що бібліографічні служби бібліотек 
можуть прийняти від користувачів фактично необмежену кількість 
запитів. Функції бібліографів при цьому обмежуються лише 
створенням спеціального «профілю користувача», у якому фіксуються 
необхідні для проведення пошуку інформаційні масиви, максимально 
детально формується запит, визначається вид і періодичність 
надсилання повідомлень клієнтам. Інформаційними масивами 
слугують як окремі повнотекстові чи бібліографічні бази даних або 
конкретні сайти, так і весь зміст усесвітньої павутини, яка надає 
можливості вільного доступу [3]. 

Цей вид бібліографічного обслуговування має назву «служба 
поточного оповіщення». Опитування користувачів свідчать про 
високий рівень комфорту її застосування, тому важливо, щоб подібну 
послугу надавали всі бібліотеки, а необхідні для цього програмні 
модулі були невід’ємною складовою програмного забезпечення, 
призначеного для комп’ютеризації діяльності бібліотек. 

З подальшим проникненням мережевих технологій у життя 
цивілізації віртуальні робочі місця на сайтах бібліотек поступово 
ставатимуть для користувачів, котрі інтенсивно інтелектуально 
працюють, основними. Саме за їхнього посередництва читачі 
одержуватимуть якісну інформаційну підтримку – обов’язкову умову 
для успішної діяльності в епоху знань і цифрових технологій. 
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Сучасний етап розвитку наукових бібліотек характеризується 

зміною основних пріоритетів їх діяльності. До традиційних вікових 
завдань збереження і примноження книжкових зібрань додаються 
функції інформаційних центрів, що мають потужні бази цих світових 
інформаційних мереж і баз даних. Змінюються внутрішньобібліотечні 
технології і форми обслуговування користувачів бібліотеки [2]. 

Треба відзначити, що вивчення сучасних інформаційних 
технологій у контексті сервісної діяльності дозволяє позначити 
перспективи розвитку наукової бібліотеки. Упровадження в практику 
сучасних інформаційних технологій визначає бібліотечне 
обслуговування як різновид сервісної діяльності. Доцільно розглядати 
сервісний підхід як стратегію розвитку бібліотеки, орієнтовану на 
досягнення задоволеності споживачів якістю обслуговування, тобто 
послідовну реалізацію ряду кроків: 

– упроваджувати перспективні сучасні інформаційні 
ібібліотечні технології; 

– постійно досліджувати та вивчати користувачів, виявляти 
основні цільові групи, їх вимоги, переваги та очікування, наявні і 
передбачувані потреби; 

– проводити діагностику рівня організації інформаційного 
обслуговування; 

–  забезпечувати захист прав споживачів шляхом розробки 
регламентів на підготовку інформаційної продукції та стандартів 
обслуговування; 
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– вивчати задоволеність споживачів якістю обслуговування; 
– розвивати організаційну культуру, що формує у керівництва 

і співробітників ставлення до споживача як до вищої професійної 
цінності [2]. 

Необхідність інформаційної підтримки університетськоїосвіти 
зараз ні у кого не викликає сумніву. Незважаючи на стрімкий прогрес 
Internet-технологій і, як наслідок, появу численних альтернативних 
джерел інформації, роль бібліотеки університету в інформаційному 
забезпеченні навчального процесу ніколи не втратить своєї 
актуальності.  

Аналізуючи наш досвід впровадження інформаційних 
технологій в роботу бібліотеки, можна виділити декілька етапів. 
Першим було придбання комп’ютерів, активне освоєння спеціального 
програмного забезпечення, створення електронного каталогу (ЕК) – 
основного помічника бібліотекаря. Другий етап інноваційного 
розвитку – створення web-сторінки і організація доступу до 
електронного каталогу через web-Інтерфейс, що зробило бібліотеку 
доступною цілодобово сім днів на тиждень. Оновлення електронного 
каталогу і баз даних (БД) здійснюється в реальному часі. На сьогодні 
ЕК містить більше 116 тис. документів. У його складі – 13 додаткових 
БД. Третій етап – використання ресурсів мережі Інтернет і створення 
власних електронних ресурсів, організація у бібліотеці зони Wi-Fi, 
застосування технологій Web і Web 2.0. Через Web-сторінку, 
розміщену на сайті університету, бібліотека надає он-лайн послуги 
через виконання віртуальної бібліографічної довідки, інформує про 
нові  надходження, надає доступ до електронної бібліографічної 
продукції бібліотеки, популяризує фонд за допомогою віртуальних 
виставок. Сьогодні усі бібліотеки мають справу з різними ресурсами – 
рукописними, друкарськими на папері, на електронних носіях. 
Особлива роль належить зараз інформації про інформацію, і функція 
бібліотекаря в інформаційній революції постійно зростає. Ми разом з 
традиційними бібліотечними процесами – наданням інформаційних 
послуг – впроваджуємо інноваційні процеси обслуговування і 
використовуємо електронні інформаційні ресурси. Однією з 
найважливіших функцій бібліотеки є освітня, оскільки бібліотека внз є 
складовою частиною єдиного освітнього простору університету для 
інформаційного забезпечення навчального і науково-дослідного 
процесів, і тому створення електронної бібліотеки (ЕБ) на базі 
університетської стало логічно обґрунтованим процесом. Електронні 
навчально-методичні матеріали надходили до бібліотеки і раніше, але 
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це було несистемно і документально не регламентовано. Із створенням 
ЕБ повнотекстові документи були впорядковані та систематизовані і 
доступ до них організований у мережі університету. З часом для 
зручності користувачів, а також для обслуговування віддалених 
користувачів (студентів-заочників, студентів структурних підрозділів 
університету в інших містах) був організований авторизований доступ 
до повнотекстових баз даних. Електронна бібліотека має ієрархічну 
структуру, дозволяє проводити багатоаспектний пошук, доступна в 
Internet (через web-сторінку бібліотеки) і має попит у наших 
користувачів. Для популяризації ЕК та усіх інформаційних ресурсів 
бібліотеки проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття із 
студентами «Основи інформаційної культури»; організовуються лекції, 
практичні заняття; створюються методичні матеріали на допомогу 
читачам при користуванні ресурсами бібліотеки і Internet. Навчання з 
основ інформаційної культури дає позитивні результати:              
студенти освоюють і закріплюють навички інформаційного 
самообслуговування, більше дізнаються про діяльність бібліотеки. Для 
науково-педагогічних співробітників проводився семінар на тему: 
«Інформаційні ресурси бібліотеки». 

Ще один новий напрям нашої роботи – це створення і 
наповнення університетського репозитарию (електронного архіву 
наукових публікацій ХДУХТ). Створюється електронний архів з 
метою накопичення, систематизації та зберігання в електронному  
вигляді інтелектуальних продуктів університетського наукового 
співтовариства, інтеграції їх до світового наукового інформаційного 
простору, надання відкритого доступу до них за допомогою Інтернет-
технологій, популяризації якісних досліджень університету. Доступ до 
електронних ресурсів забезпечує єдина мережа бібліотечно-
інформаційної системи університету.  

Для успішного і якісного забезпечення навчально-виховної і 
науково-дослідної діяльності університету сьогодні у бібліотеці 
потрібно оновити сервісне інформаційно-бібліографічне 
обслуговування та використовувати нові елементи бібліотечного 
маркетингу. У сучасних умовах бібліотечний маркетинг став одним з 
профільних напрямів нашої роботи. Це: проведення web-опитувань для 
вивчення попиту користувачів (дослідження, аналіз, організація 
зворотного зв’язку). Застосування web-інформування щодо ресурсів і 
послуг, web-реклами, використання технології Web 2.0 (функціонує 
канал на YouTube, бібліотека є присутньою в соцмедіа – фейсбук, 
твіттер), розробка і надання нових сервісних послуг. Виготовлення і 
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поширення рекламних матеріалів на продукцію і послуги, презентацій, 
віртуальних експозицій. Усе це дозволяє удосконалювати вже існуючі 
послуги, впроваджувати нові та покращувати імідж університетської 
бібліотеки. Впровадження інформаційних технологій – це прекрасна 
можливість у наш час забезпечити інформаційну підтримку як 
навчального, так і наукового процесів в університеті. При цьому 
збільшується залежність від бібліотечного сервера як акумулятора 
ресурсів, а також зміцнюється зв’язок бібліотекар–користувач за 
допомогою нових бібліотечних сервісів. 

Сьогодні бібліотека виступає як досвідчений «посередник», 
«провідник» між майже безмежним потоком інформації і 
користувачем. Продиктовані часом вимоги до інформаційного 
обслуговування читачів зумовили необхідність внесення низки змін у 
роботу бібліотеки. Освоєння нових інформаційних технологій привели 
до переходу на нові бібліотечні технології, що, у свою чергу, дозволяє 
значно удосконалити обслуговування читачів. Завдяки комп’ютерним 
технологіям підвищилася оперативність і якість виконання читацьких 
запитів, з’явилася можливість відкритого доступу до інформаційних 
ресурсів за межами бібліотеки, а це також відповідає потребам 
сучасного користувача. 
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