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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ В ІФОРМАЦІЙНОМУ 

ВИМІРІ ЧАСУ 
 
В історії Наукової бібліотеки Харківського державного університету 

харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ), яка у жовтні 2012 року відзначатиме своє 
45-річчя, яскраво відображена історія самого університету. Свій історичний 
шлях бібліотека долала як невід’ємна частина вищого навчального закладу, її 
назва змінювалася відповідно до назви закладу, який у різні роки називався так: 
Харківський інститут громадського харчування (1967 – 1992 рр.), Харківська 
державна академія технології та організації харчування (1993 – 2001 рр.), 
Харківський державний університет харчування та торгівлі ( з 2002 р.). 

Свою діяльність бібліотека розпочала в 1967 році одночасно із 
заснуванням Харківського інституту громадського харчування. На той час 
приміщення бібліотеки знаходилося на вулиці Гуданова №4/10 і було 
катастрофічно тісним (3 невеликі кімнати). Бібліотека мала один абонемент і 
одну читальну залу, книжковий фонд на час створення становив 38815 
примірників, штат складався із п’яти осіб (О.М. Аненкова, В.І. Мальєва, А.П. 
Устименко, С.С. Твердохліб на чолі з завідувачкою Л.Д. Льовшиною). Варто 
згадати Аненкову Олену Миколаївну, яка, отримавши освіту в Харківському 
державному інституті культури, прийшла працювати у бібліотеку і всю свою 
трудову діяльність присвятила її розвиткові, пройшовши шлях від рядового 
бібліотекаря до заступника директора (з 1969 до 2003 рр.).  

Бібліотека пережила кілька етапів становлення та розвитку. 
Перший етап – зародження бібліотеки – це заснування бібліотеки 1967 р. 

та 70-і роки ХХ ст. Саме в той час було закладено основи функціонування 
сьогоднішніх процесів, що здійснює бібліотека: комплектування та обробки 
документів, бібліотечного та довідково-інформаційного обслуговування, 
систематизації та каталогізації тощо. Створюються відділи, зростає фонд 
бібліотеки, поліпшується кадрове забезпечення. Ідеологія тих часів впливала на 
завдання, які ставилися перед бібліотекою, на зміст її роботи. Майже в 
кожному звіті бібліотеки тих років можна прочитати:  

«Работа библиотеки Харьковского института общественного питания 
была подчинена задачам, поставленным перед высшей школой в решениях 
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очередного съезда КПСС, в постановлениях пленумов ЦК КПСС, обращения 
ЦК КПСС к партии и советскому народу… Индивидуальные и коллективные 
социалистические обязательства, принятые работниками библиотеки в текущем 
году текущей пятилетки, были полностью выполнены…».  

Але всі ті завдання були спрямовані на підвищення ролі бібліотеки у 
вихованні молоді, забезпечення навчального та наукового процесів інституту, 
покращення обслуговування читачів. 

Другий етап – фундаментальний розвиток бібліотеки – це 80-і роки ХХ 
ст. У 1980 році введено в експлуатацію нову будівлю інституту за адресою: вул. 
Клочківська, 333, де бібліотека також отримала нові приміщення і знаходиться 
до сьогодні. Бібліотека зайняла три поверхи, де ми маємо дві читальні зали на 
120 посадкових місць, три абонементи, функціональні відділи бібліотеки та дві 
читальні зали у студентських гуртожитках. Фонд бібліотеки на початок 1980 
року становив 207949 примірників, користувачів було близько 6 тис., 
книговидача – 321346 примірників, у бібліотеці працювало 28 осіб. У нових 
комфортабельних умовах продовжували розвиватися традиційні напрями 
роботи бібліотеки. За цей період вдосконалюються технологічні процеси, 
зростають основні показники роботи бібліотеки, поліпшуються процеси 
обслуговування та інформаційного забезпечення користувачів. За 1984 – 1986 
рр. співробітниками бібліотеки проведена значна робота щодо переведення 
фондів і каталогів бібліотеки на систему ББК. Достатнє бюджетне 
фінансування, планове науково обґрунтоване комплектування дозволило 
активно формувати фонд бібліотеки, який на початок 1990 р. зріс до 281815 
примірників. Фонд став тим базисом, який допоміг бібліотеці належно 
виконувати свої функції та гідно увійти до третього етапу розвитку бібліотеки. 

3 етап – важкі 90-і роки перебудови. Як і багато інших, наша бібліотека в 
90-і роки знаходилася у складному становищі, бо це були роки катастрофічного 
скорочення асигнувань на комплектування, руйнування його державної 
системи, роки пошуку шляхів виживання в нових економічних та політичних 
умовах. Така ситуація негативно вплинула на формування фонду бібліотеки, 
масштаби її діяльності, матеріальну базу. Але бібліотека зуміла зберегти свої 
фонди, а різке скорочення коштів на поповнення фонду не вплинуло на якість 
його комплектування. На початку 90-х років змінюються цілі та завдання 
бібліотеки – від ідеологічного спрямування роботи до сприяння формуванню 
духовного та гуманістичного розвитку особистості. Незважаючи на перешкоди, 
колектив бібліотеки впевнено долав усі труднощі і просувався вперед, мав чітку 
професійну позицію, спрямовану на подальший розвиток, створення нового 
іміджу бібліотеки, підвищення її авторитету. 

Початок ХХІ ст. – новий етап розвитку бібліотеки – етап створення 
бібліотеки новітнього типу на основі впровадження сучасних комп’ютерних 
технологій (перше десятиріччя ХХІ ст. і до сьогодення). Цей етап пов’язаний з 
інноваційними змінами технологічних процесів бібліотеки, її автоматизацією.  

Перші кроки щодо автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів  
бібліотекою ХДУХТ були зроблені у 2003 році. Саме в цей час основним 
завданням бібліотеки стає поєднання традиційних методів роботи з освоєнням 
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комп’ютерних технологій. Було придбано чотири комп’ютери. У 2005 році 
питання автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів вирішувалося на 
рівні керівництва університету, за сприянням якого було придбано найновіше 
сучасне програмне забезпечення «УФД/Бібліотека». Саме цього року 
комп’ютеризовано майже всі відділи бібліотеки, встановлено та підключено до 
загальної університетської мережі десять комп’ютерів, створені автоматизовані 
робочі місця з індивідуальними параметрами. Активно ведеться робота щодо 
створення електронного каталогу та допоміжних баз даних до нього. У 2005 
році в тісному співробітництві з НН ЦНІТ університету створено WEB-
сторінку бібліотеки. 

Наступні роки стали роками постійної розробки програмного 
забезпечення, вдосконалення навичок роботи з програмою, велася робота щодо 
редагування та наповнення баз даних бібліотеки. Успіх у цій роботі багато в 
чому залежить від того, наскільки технологічно грамотно весь цей складний 
програмно-технічний комплекс буде використано для головної мети його 
створення – ефективного обслуговування користувачів; тому восени 2008 року 
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. 

Діяльність бібліотеки завжди була спрямована на допомогу навчальній, 
науковій і науково-дослідній роботі, на виховання студентів згідно із 
завданнями вищої школи. 

Сьогодні структура бібліотеки, яка забезпечує її повноцінне 
функціонування, складається з п’яти відділів: відділу комплектування та 
наукової обробки документів і організації каталогів, відділу обслуговування, 
інформаційно-бібліографічного відділу, відділу інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення, відділу зберігання фондів. 

Фонд бібліотеки (понад 350 тис. примірників) – універсальне зібрання 
наукових, навчальних, художніх, довідкових та періодичних видань, документів 
на традиційних та електронних носіях. Особливу цінність бібліотечного фонду 
становлять наукові праці, підручники та посібники, написані вченими 
університету. У бібліотеці за всі роки існування зберігаються кандидатські та 
докторські дисертації, захист яких відбувся в університеті, автореферати 
дисертацій.  

Бібліотека у своїй роботі поєднує традиційні та інноваційні методи. 
Щорічно працівниками бібліотеки обслуговується близько 13 тис. користувачів, 
серед яких: студенти денної та заочної форми 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 року розпочато роботу зі 
створення електронної бази даних користувачів бібліотеки. Книговидача 
становить понад 700 тис. екземплярів документів. 

На цей час у бібліотеці автоматизовано процеси: 
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• комплектування та обліку (в автоматизованому режимі ведуться 
електронний тематико-типологічний план комплектування, облікові форми: 
інвентарна книга, книга сумарного обліку); 

• каталогізації документів; 
• довідково-інформаційного обслуговування; 
• здійснюється впровадження штрихового кодування документів з 

метою підготовки фонду до процесу автоматизованої книговидачі та 
автоматизованого обслуговування користувачів. 

Встановлені у бібліотеці автоматизовані робочі місця надають доступ до 
локальних ресурсів бібліотеки та університету, а також до ресурсів мережі 
Інтернет. 

Для організації фонду НБ ХДУХТ використовує систему бібліотечно-
бібліографічної класифікації (ББК). 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 року і на сьогоднішній день нараховує близько 100 тис. бібліографічних 
записів. Електронний каталог (ЕК) 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 і 
здійснюється за конкретними параметрами – автором, заголовком, предметним 
пошуком (ключовими словами, персоналіями тощо). Пошук можна 
конкретизувати, вибравши певну базу даних і оптимальну порцію виведення 
знайдених записів на екран. 

До послуг користувачів бібліотеки створені та постійно редагуються 
власні електронні бібліографічні бази даних (БД): «Праці науковців ХДУХТ», 
«Персоналії ХДУХТ», «Тезаурус ХДУХТ», «Фінансово-економічний словник», 
«Харчування – словник», «Автори художніх творів» та ін. Всього бібліотекою 
створено 14 БД.  

Наприкінці 2011 року з метою розширення інформаційних меж діяльності 
бібліотеки створено інформаційний блог Наукової бібліотеки ХДУХТ – 
щоденник подій бібліотеки як WEB-сайт, який регулярно поповнюється 
інформацією та є доповненням до WEB-сторінки бібліотеки. 

У мережі Інтернет бібліотека представлена за такими електронними 
адресами: 
Офіційний сайт ХДУХТ: http://www.hduht.edu.ua/ 
Адреса WEB-сторінки бібліотеки: http://www.hduht.edu.ua/Bibl/index.htm 
Блог Наукової бібліотеки ХДУХТ: http://Blogs.mail.ru/mail/biblio-hduht 
Електронна пошта бібліотеки: biblio-hduht@mail.ru 

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 
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метою відображення реальної картини книгозабезпечення у 2010 році 
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 у режимі 
вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ). Для науковців та співробітників 
кафедр університету складаються інформаційні списки статей за галузевою 
тематикою, на WEB-сторінці бібліотеки систематично розміщується 
інформація про нові надходження, проводяться дні кафедр та дні інформації. На 
допомогу науковій роботі щорічно видаються персональні бібліографічні 
покажчики наукових праць ( наприклад, ректора О.І. Черевка, першого 
проректора Л.М. Янчевої, завкафедрою Г.М. Лисюк, завкафедрою Р.Ю. Павлюк та ін. 
науковців університету) та тематичні (наприклад, «Бады. Их место и  роль в жизни  
общества»).  

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). З 
цією метою бібліотека щорічно проводить бібліотечно-бібліографічні заняття з 
основ інформаційної культури серед студентів перших курсів усіх 
спеціальностей. 

Впровадження 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. Бібліотека не 
лише забезпечує користувачів інформацією, але й сприяє їх гармонійному 
розвитку, залученню студентів до читання, формуванню естетичних та 
художніх смаків студентської молоді. Використовуючи різноманітність форм 
усної та наочної пропаганди книги, НБ ХДУХТ намагається постійно 
впроваджувати елементи новизни в культурно-виховну діяльність, збагачувати 
і розвивати її. Важливими формами просвітницької роботи є книжково-
ілюстративні виставки до знаменних і пам’ятних дат, бібліографічні огляди 
літератури. Популярністю користуються і масові заходи, серед яких слід 
відзначити: «День чаю», «День кави», виховний захід на тему: «Тютюн на лаві 
підсудних», краєзнавча вітальня «Мій Харків», година пам’яті «Славетна 
харків’янка – Людмила Гурченко» та ін.; тематичні лекції-бесіди: «Герої Крут»; 
«Історія свята 8 Березня, або Ще раз про кохання»; «Духовні ідеали і цілі 
студентської молоді»; «Сила волі Людини, або Тобі, щасливий 
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першокурснику!»; «Дробицький Яр» (до 66-ї річниці Великої Перемоги); 
«Перший крок до пізнання історії української культури»; «З поля честі не 
відступила» (до 140-річчя від дня народження Лесі Українки); «День 
української писемності та мови»; «Неахілесова п’ята, або чого може досягти 
Людина» та ін.). 

Бібліотека плідно працює у напрямі наукової роботи. Підтвердженням  
цього стало надання бібліотеці статусу Наукової бібліотеки ХДУХТ від 29 
квітня 2010 року. 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 рік), «Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів 
суспільства» (2010 рік), «Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у 
бібліотеках» (2012 рік). Співробітники бібліотеки беруть участь та виступають 
з доповідями на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних 
конференціях, у фахових дисертаційних дослідженнях, на сторінках 
професійних бібліотечних видань публікуються їх статті, видаються 
бібліографічні покажчики літератури тощо. Бібліотека є членом Асоціації 
сучасних інформаційно-бібліотечних технологій м. Харкова. 

Головною цінністю бібліотеки є її кадри. Більшість із них – досвідчені 
та висококваліфіковані фахівці, компетентні, авторитетні практики, ентузіасти 
бібліотечної справи. У бібліотеці працює 36 співробітників, з них 26 мають 
вищу освіту, у тому числі фахову, у 12-и – стаж бібліотечної роботи більше 20-
и років.  

Необхідно відзначити, що колектив бібліотеки дуже пишається 
талановитим керівником. Очолює бібліотеку Людмила Дмитрівна Льовшина. 
Вона є засновником і незмінним її керівником протягом 45-и років. Людмила 
Дмитрівна – досвідчений фахівець, професіонал, грамотний управлінець – 
багато зусиль докладає для вдосконалення бібліотечної роботи, для підняття її 
до рівня, що відповідає сучасним вимогам. Під її керівництвом розпочалася та 
впроваджується 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 працює 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 року, 
нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За 
багаторічну сумлінну працю у справі виховання та організації культурно-
просвітницької діяльності з професорсько-викладацьким складом». Директор 
бібліотеки є 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. Л.Д. Льовшина є співавтором наукових 
праць з фахових питань університету. 
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Чимало зусиль щодо розвитку бібліотеки докладають й інші спеціалісти, 
трудова діяльність яких не одним десятиріччям пов’язана з нашою бібліотекою: 
Л.Г. Бакуменко, Л.В. Ковалевська, А.В. Ларіна, І.Д. Проценко, Т.О. 
Оболенцева, О.О. Безпала, Л.І. Бєлінська, І.С. Кісельова, М.О. Мальцева, О.В. 
Філатова, З.П. Тютенко, В.П. Гужва. Значний внесок у розвиток автоматизації 
бібліотечних процесів зроблено головним бібліотекарем, кандидатом 
соціально-комунікаційних наук В.П. Жуковою, заввідділом С.П. Дмитренко, 
бібліотекарем другої категорії М.І. Панаріною. Основний акцент бібліотекарі 
роблять на розвиток професійної майстерності, на підняття престижу своєї 
бібліотеки, на вивчення та впровадження інноваційних методів за основними 
напрямами бібліотечної роботи. 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої країни 
великі сподівання покладено на молодь. Маючи високу загальноосвітню і 
спеціальну підготовку, а також великий обсяг теоретичних знань, молоді 
спеціалісти позитивно впливають на підвищення якості праці. Серед них: І.Ю. 
Губренко, І.В. Малішевський, О.А. Сабельнікова. У 2011 році було відзначено 
проектні роботи молодих фахівців бібліотеки, представлені на регіональному 
конкурсі ім. Л.Б. Хавкіної «Від традицій до інновацій», за темами: «Створення 
галузевого тезаурусу лінгвістичного забезпечення електронної бібліотеки 
ХДУХТ» (І.Ю. Губренко, зайняла почесне ІІІ місце); «Блоги як засіб 
просування бібліотечного сайту» (І.В. Малішевський, нагороджений грамотою).  

А ще хочеться згадати наших ветеранів, які багато років працювали у 
бібліотеці, а зараз на заслуженому відпочинку: О.М. Аненкову, А.П.Устиненко, 
Л.Г. Жеребкіну, Т.П. Антонову, Т.Г. Константинову, І.А. Колюбакіну. 

Вже немає з нами талановитого методиста С.П. Попкової, фахівця-
комплектатора Т.П. Міщенко, високопрофесійного бібліографа Р.І. Нестерович, 
самовідданого працівника читальної зали Н.З. Лось.  

Перспективи бібліотеки ще не вичерпано. Стратегічними завданнями НБ 
ХДУХТ сьогодні є вдосконалення інформаційного забезпечення навчального та 
наукового процесів, повна автоматизація процесів обслуговування, повне 
внесення ретрофонду бібліотеки до БД електронного каталогу (ЕК), створення 
електронної повнотекстової бази даних праць науковців університету через 
організацію інституціонального репозитарію тощо.  

У планах бібліотеки багато складних, але цікавих завдань, і ми 
сподіваємось, що загальними зусиллями зможемо втілити їх в життя. Для цього 
у Наукової бібліотеки ХДУХТ є фундаментальна основа (традиційні та 
електронні інформаційні ресурси бібліотеки), закладені роками традиції, 
творчий потенціал колективу і впевненість в подальшій увазі та підтримці 
керівництва університету. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АБОНЕМЕНТНОЙ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

Сегодня перед библиотекой стоит важная задача – создать обновленный 
образ, новый имидж современного обслуживания. У читателя должно 
оставаться приятное впечатление от посещения читальных залов и  
абонементов библиотеки, а также от использования ее виртуальных  услуг. 
Создание автоматизированной библиотеки – это целая наука. К сожалению, 
каждая украинская библиотека проходит весь путь самостоятельно от выбора 
технического оснащения и программного обеспечения до разработки 
технологии использования и предоставления услуг конечному потребителю.  

В научной библиотеке ХНУРЭ посредством web–технологий реализуются 
различные проекты по обслуживанию читателей. Хотелось бы подчеркнуть, что 
все нововведения, о которых будет сказано ниже, были разработаны и внедрены 
силами сотрудников нашей библиотеки. В частности, web-программистом 
разработаны виртуальные формы библиотечных услуг, адаптированные к 
функциям автоматизированной библиотечной системы, с использованием 
языков программирования PHP и JavaScript. 

Начало автоматизированному обслуживанию в нашей библиотеке было 
положено еще в 2007г., когда в виде эксперимента обслуживались студенты 
одного из факультетов университета. В 2008г. уже обслуживался полностью 
первый курс: и на массовой выдаче, и в индивидуальном порядке на 
протяжении учебного года. К 2011 году на абонементе учебной литературы все 
категории читателей обслуживаются в автоматизированном режиме. Такой 
постепенный переход связан с процессами ретроввода записей в электронный 
каталог и штрихкодирования книг. Новые поступления с 2006г. 
штриходируются отделом комплектования, ранее поступившие – силами 
сотрудников отделов-фондодержателей. На сегодняшний день фонд абонемента 
учебной литературы составляет более 400 000 экз. Процессы 
штрихкодирования и ретроввода фонда библиотеки еще продолжается. Но так 
как вся активная часть фонда уже отражена в электронном каталоге и 
заштрихкодирована, это позволяет перейти к полному автоматизированному 
обслуживанию и отказаться от традиционных учетных форм (читательских, 
книжных формуляров и т.д). 

Уже много лет на студенческом абонементе практикуется групповой  
метод обслуживания студентов первого курса: в конце августа - начале 
сентября вновь поступившим студентам выдается литература на учебный год. 
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Подготовка к такому виду выдачи – сложный и многоуровневый рабочий 
процесс. В него входит сотрудничество с учебной частью университета, 
деканами факультетов, кафедрами, преподавателями, университетской службой 
«АСУ-ВУЗ».  

Для более качественного обслуживания сотрудники библиотеки 
постоянно ищут новые формы организации массовой выдачи. В 2010г. 
проведен эксперимент «Массовая выдача за один день». В результате кроме 
положительных моментов, были выявлены и некоторые недостатки: 
образовавшиеся очереди, большая нагрузка на сотрудников библиотеки, 
невозможность организовать большее количество автоматизированных 
пунктов. Приняв во внимание все недоработки, в 2011г. была продумана  новая 
стратегия подготовки и проведения группового обслуживания студентов: 

• обслуживание первокурсников распределили на 3 дня; 
•••• организовали 8 пунктов выдачи литературы для соответствующих 

факультетов и направлений обучения; 
•••• все студенты  были проинформированы о сроках и способе 

проведения мероприятия несколькими способами: объявления на стендах, в 
деканатах, на плазменном экране университета; объявление на сайте 
библиотеки; sms-информирование; рассылка по e-mail; телефонные звонки.  

Для оптимизации распределения времени и количества студенческих 
групп была создана и размещена на сайте библиотеки форма «Предварительная 
запись для получения учебной литературы студентами 1-го курса». При 
заполнении формы студенты определяли удобный для себя день и час (из 
предложенных) получения комплектов учебников и при помощи обратной 
связи получали подтверждение регистрации с указанием пункта выдачи для 
каждого. В соответствии с этой информацией был составлен график получения 
литературы. Такая форма проведения предварительного информирования и 
равномерное распределение нагрузки между пунктами выдачи оказала 
положительное влияние на статистические показатели группового 
обслуживания и помогла избежать очередей на пунктах обслуживания. В 
течение 3 дней комплекты получили 94% студентов первого курса. 

Одна из новых услуг в нашей библиотеке, предложенная читателям, – 
доступ к своей электронной карточке через сайт библиотеки. Этой услугой 
можно воспользоваться, как из локальной сети библиотеки, университета, так и 
через Интернет. Зарегистрировавшись на сайте, читатель получает возможность 
просмотреть литературу, которая у него находится в данный момент. Если 
читатель является должником библиотеки – электронная карточка блокируется.  

С сентября 2011г. в электронной карточке читатель может увидеть 
состояние своего дистанционного заказа литературы. Читатели библиотеки 
могут воспользоваться этой услугой для предварительного заказа: в 
электронном каталоге найти литературу и сформировать список. При этом 
читатель видит наличие книг в библиотеке на данный момент. Сотрудник 
абонемента при помощи АИБС «УФД» получает предварительный заказ 
литературы и выполняет его. Срок выполнения заказа в течение одного часа. 
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Подобранная по предварительному заказу литература хранится на пункте 
выдачи трое суток.  

В процессе выполнения заказа статус документа, который готовится к 
выдаче, меняется. И читатель также при помощи электронной карточки может 
проследить состояние своего дистанционного заказа.  

Существуют ситуации, при которых выполнение дистанционного заказа 
невозможно: если все экземпляры книги выданы или электронная карточка 
читателя заблокирована (например, читатель является должником или 
отчисленным студентом).  

В завершении можно отметить, что web–технологии активно 
используются нашей библиотекой и это позволяет постоянно расширять спектр 
услуг для всех категорий читателей. Мы прикладываем усилия для того, чтобы 
библиотеку перестали рассматривать как помещение, в котором пылятся 
издания. Социологические опросы студентов и аспирантов, проводимые нашей 
библиотекой и психологической службой ХНУРЭ, показывают, что 
большинство молодежи (от 60 до 75%) хотят иметь возможность работать в 
библиотеке с компьютером, читать электронные книги, смотреть видеофильмы, 
т.е использовать различные новые форматы предоставления информации. 
Следовательно, действительно назрела необходимость изменения роли 
библиотеки. Библиотека ВУЗа должна превратиться в автоматизированный 
информационный и коммуникативный центр, в котором обслуживают 
пользователей в локальном и сетевом режимах, постоянно внедряют новые 
информационные технологии, создают собственные базы данных и комплексы 
автоматизированных услуг. 
 
 
УДК 021.6 
Грищенко Тамара Борисівна, директор наукової бібліотеки; 
Влащенко Людмила Гергіївна, заступник директора бібліотеки; 
Нікітенко Олександр Миколайович, доцент кафедри МВТ; 
Харківський національний університет радіоелектроніки; 
Тел.: 702-14-88; 702-10-73; 702-13-31; 
Е-mail: librarydirector@kture.kharkov.ua; alisa@kture.kharkov.ua; 
nikon@kture.kharkov.ua 

 
ЧИ ВАРТО ВПРОВАДЖУВАТИ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ  

В РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ? 
 

Більшість бібліотек країни стоїть перед вибором або лише розпочинають 
впроваджувати систему менеджменту якості. І зрозуміло перед ними стоїть 
питання чи варто впроваджувати цю систему в роботу бібліотеки і яким чином 
пояснити цю необхідність керівництву? 

На сьогоднішній день стала актуальною проблема забезпечення якості 
освіти. Управління освітою, зокрема її якістю складний, багатогранний і 
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нелінійний процес, який повинні постійно координувати й корегувати суб'єкти 
управління, відповідно до соціально педагогічних умов його функціонування. 

В умовах ринкової економіки зростає актуальність впровадження 
менеджменту якості в бібліотеки з метою забезпечення високого рівня якості 
продуктів і послуг, яке може повністю задовольнити всі запити сучасних 
читачів. Якість інформаційних продуктів і послуг, що надаються сучасними 
бібліотеками, є вагомою складовою, що визначає конкурентоспроможність 
даних інформаційних центрів. Без забезпечення високої та стабільної якості, що 
відповідає потребам читачів, неможливо займати лідируючі позиції на 
інформаційному ринку.  

Роботу щодо підвищення якості продукції та послуг, необхідно 
здійснювати за допомогою впровадження основних положень концепції 
Загального управління якістю в діяльність бібліотек.  

Щодо бібліотек загальний менеджмент якості (TQM) є підходом до 
управління бібліотекою, спрямований на якість і базований на участі всіх 
бібліотечних працівників у задоволенні потреб читачів і суспільства в 
інформаційних та культурно-освітніх ресурсах бібліотек.  

Створення моделі ділового вдосконалення бібліотеки на основі стандартів 
серії ISO 9000, стандартизація бібліотечних процесів надають можливість 
скласти уявлення про бібліотеку як про інформаційну культурно-просвітницьку 
установу; користуватися порівнянними одиницями обліку бібліотечної роботи 
для оцінки стану і прогнозу розвитку бібліотечної справи; керуватися єдиними 
правилами, технологіями, формами створення бібліотечних ресурсів. 

Робота бібліотек, в яких впроваджується система менеджменту якості, 
свідчить про те, що цей процес здійснюється в основному не системно, а 
частіше на рівні здорового глузду, шляхом пристосування до конкретних умов 
діяльності запозиченого ззовні досвіду та окремих наукових розробок. А тому 
здійснюється здебільшого не ефективно. Основною причиною цього є 
нерозробленість в бібліотекознавстві методологічних, теоретичних і 
технологічних основ менеджменту якості в сучасних соціально-економічних 
умовах.  

Для вирішення цієї проблеми необхідно піднімати рівень професійного 
розвитку бібліотечних працівників шляхом проведення тренінгів, 
дистанційного навчання, самоосвіти в області менеджменту якості, 
використання такого методу навчання, як коучінг в практиці роботи бібліотек.  

Якість для бібліотеки це добре налаштована внутрішня технологія і 
механізм управління, націлені 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, яка ефективно діє і постійно 
вдосконалюється, що впливають на підготовку високопрофесійних фахівців, на 
якість освітнього і науково-дослідного процесів у вищих навчальних закладах.  

Якість в роботі бібліотеки варто застосовувати з таких причин: 
по–перше, оптимізація робочих процесів; по-друге, через систему 

менеджменту якості  складають враження про ефективність роботи бібліотеки. 
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Однак, рівень якості не може бути визначений раз і назавжди.  Він 
постійно оновлюється при виконанні будь–якого виду діяльності всім 
персоналом бібліотеки без виключення. 

На сьогоднішній день університетські та інші наукові бібліотеки у всьому 
світі усвідомлюють необхідність в наявності інструментів для ефективного 
управління роботою, що в свою чергу супроводжується істотними змінами які 
вплинули і на організаційну структуру бібліотек: 

- бібліотеки ВНЗ стали використовувати комп'ютери; 
- у всьому світі значна кількість матеріалів пропонується в електронній 

формі, і вони повинні бути доступні для користувача; 
- природні ресурси поступово виснажуються, і фонди, так само як і 

традиції організації бібліотечного обслуговування, повинні адаптуватися до 
вимог, які змінюються. Необхідно знайти інструменти для ефективного 
використання ресурсів; 

- збільшується обсяг інформаційних ресурсів, доступних через 
глобальну мережу; 

- постійно зростає значення зв'язків з громадськістю. Бібліотекам 
потрібні засоби для ознайомлення громадськості і публікації результатів своєї 
діяльності. 

Якість бібліотечно-інформаційної послуги - сукупність властивостей і 
характеристик (параметрів) послуги, що забезпечують її здатність задовольняти 
певні (обумовлені або передбачувані) потреби користувача відповідно до його 
запитів і очікувань. 

Якість бібліотечно-інформаційного обслуговування - сукупність 
властивостей (параметрів) послуг, процесів і умов їх надання, що забезпечують 
задоволення відповідних потреб користувачів в даному виді обслуговування. 

Під системою менеджменту якості в бібліотеці розуміють концепцію 
управління бібліотекою, що є сукупністю дій персоналу бібліотеки, відповідає  
поставленим, на визначеному періоді часу вимогам різних категорій читачів, до 
якості бібліотечно-інформаційних послуг, а також якості сервісу, способам та 
формам надання інформації. 

Для впровадження системи менеджменту якості бібліотека повинна: 
- ідентифікувати процеси, які є необхідними для системи менеджменту 

якості; 
- встановити послідовність і взаємодію цих процесів; 
- визначити критерії і методи забезпечення ефективної роботи й 

керування цими процесами; 
- забезпечувати готовність інформації, що є необхідною для підтримки 

роботи й контролювання цих процесів; 
- вимірювати, контролювати й аналізувати ці процеси, й здійснювати 

заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів і постійного 
поліпшення. 

В системі менеджменту якості бібліотеки використовується процесний 
підхід, що надає змогу розглянути кожний з технологічних процесів, якими 
опікується бібліотека, та знайти параметри за якими можна їх поліпшити. 
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Структура системи менеджменту якості містить такі елементи: планування 
якості, керування якістю, забезпечення якості, контроль якості, поліпшення 
якості, що наведено на рисунку.  

 
Рисунок  – Структура системи менеджменту якості. 

 
 

УДК 316.776.23:025.5 
Жукова Валерия Павловна, 
кандидат наук по социальным коммуникациям 
ст. преподаватель каф. библиотековедения и социальных коммуникаций 
Харьковской государственной академии культуры, 
и. о. президента АСИБТ 
почт. адреса: ХДАК, Бурсацкий спуск, 4,  м. Харьков, 61057, Украина 
конт. тел.: 337-34-55 

 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-

КОМУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 
Состояние и развитие общества на современном этапе характеризуется 

возросшим влиянием средств коммуникации и информационно-
коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности общества.  
Решающее значение в современном обществе приобретают процессы, 
происходящие в информационно-коммуникационной среде.  

Библиотека как социальный институт реализует в обществе целый ряд 
социальных функций по оперативному обеспечению информацией общества в 
системе социальных коммуникаций. Повсеместное распространение 
персональных компьютеров, лазерной и оптической техники, подключение к 
глобальной сети Интернет позволяют пользователю получать в нужное время в 
полном объеме всю необходимую информацию для реализации своих 
профессиональных, образовательных, культурных и бытовых потребностей, что 
составляет сегодня конкуренцию информационно-библиотечному 
обслуживанию. Информация – постоянно обновляемые теоретические знания и 
различного рода сведения, в том числе практические навыки людей. Это – 
новый ресурс, единственный продукт не убывающий, а растущий со временем. 
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Глобальная сеть Интернет инициирует процесс создания новой электронной, 
виртуальной среды обитания человеческой цивилизации. «Интернет 
представляет собой, если взять всю историю цивилизации, самое быстро 
растущее средство коммуникации и, вероятно, наиболее быстро 
распространяющийся инструмент из всех, которые когда-либо существовали». 
(Н. А. Шабельникова). 

Современное состояние информационно-коммуникационной среды 
предполагает широкое применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в библиотеках, что определяется рядом факторов: 

- внедрение ИКТ  существенным образом ускоряет передачу знаний и 
накопленного социального  опыта человечества не только от поколения к 
поколению, но и от одного человека другому; 

- современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, 
позволяют человеку более успешно адаптироваться к происходящим 
социальным изменениям; 

- активное и эффективное внедрение этих технологий  является важным 
фактором обновления системы предоставления информации в соответствии с 
требованиями современного общества; 

- библиотекам необходимо стать конкурентоспособными на уровне 
качества произведённой информации. 

Сегодня на основе Итернет-технологий библиотеки рекламируют свою 
деятельность, предлагают пользователям информационные продукты и услуги. 
Но необходимо констатировать факт негативного влияния человеческого 
фактора на предоставленную информацию: ошибки в библиографическом 
описание, искажение информации при аннотировании и реферировании, 
неточность в фактографических справках и многое другое, что дезинформирует 
пользователе библиотек. Причиной дезинформации на рабочих местах могут 
быть заблуждения; невежество; халатность, злоумышленная дезинформация, 
деловой непрофессионализм; неверная интерпретация научно проверенных 
закономерных знаний истин; неточное употребление понятий-слов-смыслов 
информирующего языка; неправильное оформление рабочей документации; 
подлоги, приписки; несоответствие наличий предметных порядков и учётов; 
завышение или занижение истинных мерительных значений и оценок о 
реальных источниках информации.  

Преступные акции массовой дезинформации на социальные слои, 
производятся через технические средства печати, радио, телевидения, Интернет 
и иные коммуникативные средства и базы сбора, хранения и распространения 
информации, поэтому персонал библиотеки должен подходить избирательно к 
подбору информации, анализировать её достоверность. 

Сегодня библиотеки работают в соответствии с международными 
стандартами библиографического описания, размещения информации, создания 
автоматизированных информационно-библиотечных систем, параметризации 
качества и т. д. Создавая информационные продукты и предоставляя услуги, 
библиотекари должны осуществлять строгий самоконтроль своей деятельности, 
размещая их в глобальное информационное пространство в виде электронных 
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каталогов, баз данных, электронных библиотек, информационных порталов, 
репозитариев, веб-сайтов и др. Библиотечно-информационные ресурсы должны 
соответствовать международным требованиям и быть конкурентно-
способными среди других документно-информационных структур в 
международном информационно-коммуникационном пространстве. 

Успех работы любой библиотеки обеспечивают специалисты, занятые 
профессиональной деятельностью. Именно поэтому, современная концепция 
управления библиотекой предполагает выделение из большого числа 
функциональных сфер управленческой деятельности той, которая связана с 
управлением кадровой составляющей информационно-библиотечного 
производства. В процессе организации профессиональной деятельности, 
создания новых рабочих мест связанных с использованием ИКТ возникает 
необходимость в определении численности персонала, в эффективной системе 
подбора и расстановки кадров, в обеспечении его занятости с учетом интересов 
инновационных преобразований в библиотеке и специалистов занятых данной 
деятельностью. Потому со стороны администрации библиотек необходимо 
чёткое исполнение функций управления: планирования, организации, 
координации, мотивации и контроля. В планы библиотек должна закладываться 
та деятельность, которая выполнима в конкретных условиях. Организация 
управления технологических процессов должна возлагаться, как на линейных 
руководителей, так и на исполнителей-лидеров библиотечно-информационного 
производства. Все действия между подразделениями должны быть 
скоординированы, а на всех участках деятельности на технологические 
процессы должна быть чётко разработана регламентирующая документация. 
Мотивацию персонала необходимо проводить в направлении удовлетворения  
потребностей каждого члена коллектива в системе вознаграждения труда, 
продвижения персонала, организации условий труда и отдыха. На конечном 
этапе деятельности необходимо проводить контроль, как со стороны 
руководящих звеньев управления, так и самоконтроль на местах. 

Все эти мероприятия помогут в профилактике по борьбе с 
дезинформацией в информационно-коммуникационной деятельности 
библиотеки. 

 
УДК 028.02 
Корнієнко Марія Євгенівна, 
провідний бібліотекар ХДНБ ім. В.Г. Короленка 
пошт. адреса: пров. Короленка, 18, м. Харків, 61003, Україна 
конт. тел.: 731-32-27 
e-mail: nmo.hdnb@yandex.ua 

 
ТЕХНОЛОГІЧНО-ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОЕКТУ 

«Л.Б.ХАВКІНА. ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ» 
(З ДОСВІДУ ХДНБ ІМ. В.Г.КОРОЛЕНКА) 

Віртуальний проект «Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період 
діяльності» було підготовлено до 140-річчя від дня народження Л.Б.Хавкіної, 
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відомого бібліотекознавця, громадського діяча. Проект є мультимедійним за 
змістом, містить бібліографічну, ілюстративну, фактографічну та 
повнотекстову інформацію. Ознайомитись з проектом можна на сайті ХДНБ ім. 
В.Г.Короленка на сторінці «Колегам-бібліотекарям», у розділі «Експозиції» 
(http://korolenko.kharkov.com/metod/index.php?id=4). 

Чотири розділи проекту – «Біографічні відомості», «Л.Б.Хавкіна і 
Харківська громадська бібліотека», «Оцифровані ресурси», «Література» – 
відображають етапи творчої та наукової діяльності Л.Б.Хавкіної за період її 
діяльності в Харкові, тобто по 1918 рік включно.  

Саме в Харкові Любов Борисівна почала своє становлення як 
бібліотекознавця, педагога, громадського діяча. Тільки за цей час вона написала 
близько 200 статей і книг з питань бібліотечної справи і не тільки. 

Закінчивши гімназію з золотою медаллю, вона працювала в недільній 
школі Х.Д.Алчевської та одночасно в Харківському товаристві грамотності. В 
Харківській громадській бібліотеці Л.Б.Хавкіна почала працювати в 1890 р. на 
посаді бібліотекаря «дешевого» абонемента. Майже 20-річну діяльність в 
бібліотеці поєднувала з постійними поїздками за кордон для навчання та 
ознайомлення з зарубіжним досвідом бібліотек. Після 1911 р. почала активно 
займатися організацією курсів підвищення кваліфікації для бібліотекарів при 
університеті А.Л.Шанявського у Москві і очолила Російське бібліотечне 
товариство. У 1920 р. Л.Б.Хавкіна остаточно переїхала до Москви. 

Один з розділів проекту – «Л.Б.Хавкіна і Харківська громадська 
бібліотека» – окремо висвітлює особистий внесок Хавкіної в розвиток 
громадської бібліотеки. За час своєї роботи Хавкіна неодноразово обиралася 
членом правління бібліотеки, саме з її ініціативи тут було організовано два 
унікальні на той час відділи – нотний та відділ бібліотекознавства. 

Старовинні ноти, надіслані від численних дарувальників, музичних 
товариств і консерваторій Росії і зарубіжжя, і досі представлені у фонді ХДНБ 
ім. В.Г.Короленка. Того часу цей відділ став першою в Російській Імперії 
відкритою музичною бібліотекою з видачею матеріалів додому.  

Щодо відділу бібліотекознавства, то його метою було як можна повніше 
зібрання матеріалів з питань бібліотечної справи – підручники, монографії, 
бібліотечна документація, звіти, плани тощо. Слід відзначити, що на запит про 
допомогу відгукнулось чимало російських і зарубіжних бібліотек – 
Імператорська публічна бібліотека, Паризька національна бібліотека, бібліотека 
Британського музею та багато інших. 

Відкриття відділу бібліотекознавства наштовхнуло Л.Б.Хавкіну на ідею 
створення підручника з бібліотечної справи. Книга «Библиотеки, их 
организация и техника» була видана 1904 р. та вже через рік нагороджена 
золотою медаллю на Всесвітній виставці у Льєжі. Серед інших видань Хавкіної, 
які набули небувалого успіху серед спеціалістів, такі – «Руководство для 
небольших и средних библиотек», «Таблицы авторских знаков», «Сводные 
каталоги» тощо. 
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У даному розділі проекту подано окремі гіперпосилання на повні тексти 
праць Хавкіної, безпосередньо присвячені Харківській громадській бібліотеці. 
Також дано ілюстративний та фактичний матеріал.   

Наступний розділ «Оцифровані ресурси» подає повні тексти вибраних 
дореволюційних праць і публікацій Л.Б.Хавкіної. Всього 42 назви 
відсканованих матеріалів з 13 журналів та книг. Серед них – вибрані статті з 
журналів «Вестник воспитания» (1902-1913 рр.), «Русская школа» (1899-1904 
рр.), «Для народного учителя», «Школа и жизнь», «Северные записки», книги 
«Нью-Йоркская публичная библиотека» (1919 р.), «Краткий очерк деятельности 
Харьковской общественной библиотеки за 25 лет» (1913 р.) тощо. 

Матеріали було відскановано та збережено у форматі pdf і word, 
розташовано в хронологічному порядку. Окремо у підрозділі «Публікації на 
сторінках місцевих газет» подано тексти статей Хавкіної в «Харьковских 
губернских ведомостях» та «Южном крае» за 1899 – 1916 рр. Загалом це 
замітки про музичне життя Харкова, народне виховання, публікації, присвячені 
відкриттю нотного абонемента в Харківській громадській бібліотеці, інш. 

Бібліографію робіт Хавкіної включно по 1918 р. представлено у розділі 
«Література». Бібліографічні описи (статті, публікації в газетах, книги, рецензії, 
нариси тощо) розміщено за хронологією в межах кожного року. Тут же 
подається бібліографія публікацій і матеріалів про Хавкіну (всього 100 назв, 
розташовано в алфавітному порядку).  

Останній розділ «Про проект» містить інформацію про його авторів та 
висвітлює мету проекту – більш широке ознайомлення громадськості з 
діяльністю видатної особистості Любові Борисівни Хавкіної, з її творчою і 
науковою спадщиною. Сподіваємося, даний матеріал також сприятиме цьому.  
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КОРПОРАТИВНІ ТРАДИЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

З КРАЄЗНАВСТВА ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: ПИТАННЯ 
ПАРАЛЕЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

 
Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

сучасному суспільстві стає дедалі більш визначаючим чинником для 
удосконалення краєзнавчої діяльності публічних бібліотек України, а 
кооперація останніх набуває за цих умов особливо важливої ролі. Цифрові 
методи обробки й передачі інформації про край і, безперечно, Інтернет не 
тільки змінили підходи до традиційних аспектів краєзнавчої роботи, але й 
створили технологічні умови для формування бібліотечних електронних 
ресурсів з краєзнавства, потреба в яких постійно зростає, та надання вільного 
доступу до них. Сучасна проблема оснащення комп’ютерною технікою та 
програмним забезпеченням є однією з найважливіших для публічних бібліотек: 
традиційний фонд краєзнавчої літератури як основа бібліотечного краєзнавства, 
в більшості своїй, складається з книг, брошур і періодичних видань, але, разом з 
тим, в умовах інформатизації він потребує розширення й модернізації видів 
носіїв краєзнавчої інформації. Використання Інтернету стало на сучасному 
етапі необхідною умовою перспективного розвитку комунікаційно-
корпоративної діяльності публічних бібліотек і функціонування краєзнавчих 
фондів, традиційний фонд яких в інформаційному просторі здатен заміщатися 
віртуальними аналогами. 

Нині на тлі високого рівня розвитку новітніх ІКТ та перспективних 
досягнень краєзнавчої діяльності публічних бібліотек склалася ситуація 
паралельного формування та використання як друкованих, так і електронних 
документів з краєзнавства. Краєзнавчі електронні ресурси, що відбивають 
інформацію на різних носіях, є одними з найбільш значних складових 
інформаційних ресурсів на сайтах публічних бібліотек України в мережі 
Інтернет. Їх відбір, кумуляція, аналітико-синтетичне обробляння, зберігання і 
забезпечення раціонального використання являють собою комплекс 
найважливіших задач першорядного значення для комунікаційно-
корпоративної краєзнавчої діяльності публічних бібліотек України. 
Актуальність вирішення перелічених задач загострюється унаслідок зростання 
кількості електронних видань, які, поряд з краєзнавчою інформацією на 
паперових носіях, стають органічною частиною фондів бібліотек. При цьому 
досить серйозно постає проблема обмеженої площі для розміщення карткових 
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краєзнавчих каталогів, що поповнюються, й відсутність необхідних умов для 
збереження відповідних видань з краєзнавства в друкованому вигляді. 

Впровадження в практику краєзнавчої роботи публічних бібліотек 
новітніх ІКТ та телекомунікаційних засобів передачі даних обумовили 
необхідність пошуку нових підходів до вирішення проблеми створення сховищ 
краєзнавчих ресурсів, їх організації та засобів доступу до них користувачів. На 
зміну традиційному довідково-бібліографічному інформуванню читачів, 
фактично зареєстрованих у публічних бібліотеках через друковані носії, 
приходить автоматизоване обслуговування всіх користувачів мережевих 
ресурсів Інтернету, організоване на електронному поданні відомостей 
(віртуальній реєстрації). З’явилися нові джерела краєзнавчої інформації на 
компакт-дисках (електронні книги і журнали), онлайнові бази даних, 
електронні каталоги, у тому числі й корпоративні, до яких існує доступ через 
глобальні комп’ютерні мережі. Така можливість оперативнішого одержання 
об’єднаної електронної інформації з краєзнавства декількох бібліотек у регіоні 
та кількісна необмеженість її тиражування дозволяє публічним бібліотекам 
України обслуговувати значно більшу кількість користувачів і здійснювати 
миттєвий пошук краєзнавчих документів, що суттєво полегшує працю 
бібліотекарів та заощаджує кошти. Окрім того, ефективне впровадження ІКТ 
надає можливість книгозбірням розробляти і створювати власні ориґінальні 
продукти й послуги з краєзнавства. 

Сучасна глобальна інформатизація допомагає представляти публічним 
бібліотекам не тільки існуючі традиційні та електронні ресурси, але й 
модернізувати як звичні підходи до організації краєзнавчої діяльності, так і 
новоутворені. Таким чином, використання бібліотеками у своїй роботі веб-
технологій дозволяє їм ефективно функціонуючи в соціально-комунікаційному 
просторі, бути основним каналом транслювання документально-інформаційних 
ресурсів на різноманітних носіях та задовольняти потреби необмеженої 
кількості зареєстрованих і віддалених користувачів у одержанні інформації з 
питань краєзнавства. 

Однак, попри явні досягнення у формуванні та використанні традиційних 
і електронних ресурсів з краєзнавства, залишаються невирішеними важливі 
питання, пов’язані, по-перше, з відсутністю в Україні узгодженої політики зі 
стандартизації та каталогізації цих ресурсів у Інтернеті, що, у свою чергу, не 
дозволяє створювати єдиний формат представлення елементів бібліографічних 
записів краєзнавчої інформації в електронній формі. По-друге, бракує 
уніфікованого доступу не тільки до краєзнавчих електронних каталогів та баз 
даних, але й до інформації про край – це перешкоджає її ефективному 
використанню в повному обсязі. По-третє, немає єдиного програмного 
забезпечення введення бібліографічних даних для бібліотек. 

Таким чином, мова йде про актуальність і нагальність об’єднання 
традиційних і електронних ресурсів з краєзнавства, які формуються групами 
бібліотек у регіонах. Регіональні комунікаційно-корпоративні бібліотечні 
мережі дозволять вирішити виникаючі питання, пов’язані з придбанням і 
обміном, створенням і зберіганням, розповсюдженням і використанням 



 23 

краєзнавчих ресурсів. При цьому комунікативна компетентність у діловій 
інформаційно-комунікаційній взаємодії публічних бібліотек України сприятиме 
ефективному впровадженню ІКТ і розробці нових ресурсів, продуктів і послуг 
з краєзнавства. Тим самим підтверджується висновок про те, що найважливішу 
роль у краєзнавчій роботі публічних бібліотек відіграє їх взаємодія задля 
створення спільного соціально-комунікаційного простору регіону. 

На завершення слід відзначити, що публічні бібліотеки України, 
змінюючись технологічно, а саме формуючи поряд з традиційними 
краєзнавчими фондами електронні ресурси і продукти, тобто створюючи 
електронні бібліотеки, корпоративні онлайнові каталоги та бази даних 
з краєзнавства, продовжують відігравати важливу роль у виконанні своєї місії з 
краєзнавчої роботи в краї, чим, безумовно, сприяють розвиткові різнобічних 
сфер суспільної діяльності країни. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО 
ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСІВ ЯК КОМПОНЕНТ 

ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВНЗ 
 
Сучасна бібліотека вищого навчального закладу здійснює свою діяльність 

у багатовимірному інформаційному просторі, який можна уявити як ієрархічну 
систему, що складається з декількох рівнів: документів міжнародного рівня 
(ООН, ЮНЕСКО, ІФЛА, міжнародні угоди, стандарти тощо); українського 
законодавства; галузевих законів («Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» тощо); нормативних документів з питань 
діяльності бібліотек навчальних закладів, прийнятих державними органами 
управління; регіональних, територіальних, міжвідомчих, локальних 
нормативно-інструктивних і методичних документів; внутрішніх документів, 
розроблених і затверджених в окремій освітній установі.     

Організувати належним чином бібліотечне обслуговування неможливо 
без чіткого знання основних груп читачів, які користуються послугами 
бібліотеки. Тому виникає необхідність класифікації користувачів як реальних і 
потенційних споживачів бібліографічної інформації.  

Одним із головних напрямів діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. є 
формування бібліотечного фонду, оскільки саме фонд є основою 
інформаційного забезпечення учасників наукового та навчально-виховного 
процесів.  
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У «Положенні про бібліотеку вищого закладу освіти» зазначено, що 
бібліотека ВНЗ формує бібліотечні фонди відповідно до навчальних планів, 
програм і тематики наукових досліджень та навчально-виховного процесу ВНЗ 
шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, 
періодичних видань, аудіо-, відеодокументів, СD-, DVD-дисків та електронних 
баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном. Відповідно до 
«Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та НАПН 
України» наукові бібліотеки вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р. забезпечують 
інформацією навчально-виховний процес і науково-дослідну роботу 
професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів 
конкретного ВНЗ. Їх фонди є багатогалузевими, основну частину яких 
становлять: монографії з питань педагогіки, психології та суміжних галузей 
знань (історико-правового, народознавчого та ін.), навчальна література за 
профілем спеціалізації навчального закладу, матеріали з методик викладання 
окремих навчальних дисциплін, дисертації, захищені в цьому навчальному 
закладі, автореферати дисертацій, вітчизняні та іноземні фахові періодичні 
видання тощо. Слід зазначити, що комплектування бібліотек ВНЗ має тільки їм 
властиві особливості, що передбачає орієнтоване формування фонду 
документів у двох напрямах: змістовому та кількісному. Що стосується 
змістового аспекту формування фонду, то найважливішим принципом є його 
профілювання, тобто відповідність профілям підготовки фахівців, навчальним 
планам і програмам. Кількісний аспект залежить від контингенту студентів і 
визначається ліцензійними нормативами їхнього забезпечення науковою та 
навчально-методичною літературою. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» (наказ МОН України від 
19.01.04 р.) визначаються завдання про впорядкування роботи щодо 
забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою з метою 
підвищення якості освіти. Одним із критеріїв для отримання вищим 
навчальним закладом ліцензії та підтвердження акредитації є відповідність 
фонду бібліотеки завданням цієї освітньої установи, насамперед – навчальним. 
У зв’язку з цим моделювання та формування науково-освітніх ресурсів та 
інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу – серед 
найактуальніших завдань вищого навчального закладу та його бібліотеки. 
Варто зазначити, що в кожному ВНЗ освітній процес має свої особливості, що 
визначаються специфікою напрямів науково-методичної роботи, кваліфікацією 
викладацького складу, наявністю наукових шкіл, зв’язками з підприємствами та 
науково-освітніми установами, організацією та забезпеченням самостійної 
роботи студентів тощо. Це позначається на особливостях діяльності бібліотеки 
як невід’ємної складової навчального закладу. 

Основним джерелом книгопостачання є видавничі організації України 
різних форм власності, що діють на ринку навчальної книги для вищої школи: 
«Академія», «Академвидав», «Вища школа», «Либідь», «Знання», «Кондор», 
«Центр навчальної літератури», «Наукова думка», «Освіта», «Педагогічна 
преса», «Вікар», а також видавництва ВНЗ, зокрема: Видавничий дім «Києво-
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Могилянська академія», «МАУП», «Видавництво Європейського 
університету», «Політехніка», «Україна», «КНЕУ», «Університетська книга» та 
ін. 

Значний обсяг робіт, виконаних бібліотеками ВНЗ у досліджуваному 
періоді, пов’язаний з питанням формування галузевого інформаційного ресурсу 
відповідно до напрямів діяльності навчальних закладів та інформаційних 
потреб користувачів, нарощуванням науково-дослідницького потенціалу, 
створення вторинних документів з актуальних питань педагогіки та психології. 
Пріоритетні напрями комплектування узгоджуються з вимогами сучасного 
навчального та наукового процесів. При відборі документів для поповнення 
фондів перевага надається новим навчальним виданням, створеним за 
інноваційними технологіями, та новітнім науковим виданням відповідно до 
профілю навчального закладу.  

Одним із найважливіших стратегічних завдань на сучасному етапі 
модернізації системи вищої освіти України є забезпечення якості підготовки 
фахівців на рівні міжнародних вимог. Суттєвий вплив на якість освіти має 
науково-методичне забезпечення сучасного навчального процесу, що значною 
мірою визначається рівнем забезпечення підручниками та навчально-
методичними посібниками. Серед найсуттєвіших недоліків забезпечення 
навчального процесу у вищій школі – відсутність єдиної програми, в якій була 
б викладена стратегія забезпечення вищих навчальних закладів навчальною 
літературою, виходячи з їхніх потреб, а не з наявних бюджетних можливостей 
МОН України. Значну роботу в цьому напрямі здійснюють безпосередньо самі 
навчальні заклади. Практично у всіх ВНЗ є видавничі центри, що забезпечують 
першочергові потреби студентів і викладачів у навчальній літературі. Саме 
завдяки ініціативі керівників навчальних закладів, активній праці науково-
педагогічних колективів сьогодні підтримується задовільний рівень 
інформаційного забезпечення навчального процесу. 

Протягом останніх років в умовах динамічного розвитку університетів та 
інших ВНЗ ІІІ–ІV р. відкриваються нові факультети, ліцензуються нові 
спеціальності, у результаті чого до навчальних планів включають  нові 
навчальні дисципліни, але на фоні нестійкого бюджетного фінансування 
бібліотекам доводиться особливу увагу приділяти науково обґрунтованому 
комплектуванню своїх книжкових фондів, оскільки надзвичайно важливою 
умовою створення інформаційних ресурсів є щорічне поповнення бібліотечних 
фондів. 

Бібліотеки ВНЗ забезпечують навчальний та науковий процес джерелами 
оперативної інформації – періодичними виданнями та такими, що 
продовжуються. Однак в умовах обмеженого фінансування, постійного 
подорожчання газет і журналів бібліотекам ВНЗ не завжди вдається 
розширювати їхній репертуар. 

Для багатоаспектного забезпечення наукового та навчально-виховного 
процесів ВНЗ необхідно розробити структурну модель бібліотечного фонду 
бібліотеки ВНЗ, уніфікувати показники його обліку, здійснювати постійний 
моніторинг стану та використання. 
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Бібліотека є важливою складовою ВНЗ, яка допомагає йому входити до 
світового інформаційно-освітнього простору, сприяє впроваджувати кредитно-
модульну систему навчання, підвищувати якість освіти, оволодівати 
інформацією щодо світового ринку праці. Таким чином, рівень і якість 
навчання у ВНЗ певною мірою визначається станом інформаційного 
забезпечення освіти на основі якісно укомплектованих бібліотечних фондів.  
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БЛОГИ КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ  

БИБЛИОТЕЧНОГО САЙТА 
 

Чтобы понять, как блог может помочь в популяризации сайта, обратимся 
к истории Интернета. В первой половине 1990-х годов поисковые сайты 
придавали большое значение тексту на странице, ключевым словам в мета-
тегах, заголовкам и прочим внутренним факторам, которыми владельцы сайтов 
могли легко манипулировать. Это привело к тому, что в выдаче многих 
поисковых сайтов первые несколько страниц заняли мусорные ссылки, что 
резко снизило качество работы поисковиков и привело некоторых из них к 
упадку.  

После внедрения технологии ссылочного ранжирования ссылки 
стороннего сайта стали важнее, чем ключевые слова на сайте. Вот здесь 
появляется возможность использовать блог библиотеки для популяризации 
сайта, при этом получив массу дополнительных возможностей, таких как 
публикация большого объёма данных, фото или видео, живое общение с 
посетителями блога и сайта, использование готовых форм для опросов. 

Для поисковой оптимизации главное, чтобы сервис блогов был популярен 
среди пользователей Интернет, дабы привлечь как можно большее число 
посетителей в блог и впоследствии на сайт библиотеки, в том числе из других 
городов. Это необходимо потому, что поисковые машины также отслеживают 
количество переходов по ссылке и разнообразие IP-адресов пользователей – 
персонального сетевого адреса уникального у каждой машины. При этом 
учитывается также географическое расположение IP-адресов. Поисковые сайты 
также используют это если, например, на базе какого-либо вуза и его 
библиотеки организовать студентов, чтобы они заходили на сайт с домашних 
компьютеров, то поисковые программы будут рассматривать сайт как 
популярный в каком-либо отдельном регионе, а при общих тематических 
запросах он по-прежнему может оставаться на «задворках».  

Анализ популярных сервисов показал, что наиболее популярным из них 
на данный момент является сервис mail.ru. Анализ проведён по 100 наиболее 
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посещаемым блогам при помощи «Рейтинга блогов рунета», находящемся на 
blogs.yandex.ru/top/ по состоянию на 31 мая 2011 года.  

Первые семь участников были зарегистрированы на blogs.mail.ru. 
Восьмое место – diary.ru, девятое место – twitter.com и десятое – снова 
blogs.mail.ru. Общая статистика популярности блогосервисов в первой сотне 
выглядит следующим образом: 

Сервис Кол-во блогов 
blogs.mail.ru 49 
twitter.com 33 
livejournal.com 5 
diary.ru 1 
clubs.ya.ru 2 
свои домены 5 

 
Необходимо отметить: дневники blogs.yandex.ru в первой сотне 

представлены не были, что свидетельствует о непредвзятости данной 
статистики. 

Рассмотрим, как сложилась библиотечная традиция создания блогов. На 
сайте Библионет (www.library.ru) опубликованы списки библиотечных сайтов, а 
также библиотечных блогов. На основе анализа ссылок списка блогов (150 
ссылок) выведена статистика популярности блогосервисов среди библиотек 
СНГ: 

Сервис Общее кол-во Украинские 
blogspot.com 78 8 
livejournal.com 35 0 
свои домены 25 2 
blogs.mail.ru 7 0 
wordpress.com 5 4 

 
Статистика показывает, что третье место в создании библиотечных 

блогов занимает создание блога на базе своего сайта. В этом случае поисковые 
системы будут рассматривать блог как часть сайта библиотеки. Также 
отсутствует функциональность и взаимосвязь с другими сервисами – никаких 
комментариев, никаких опросов, никакого общения. Как максимум – это 
прикреплённое видео или фото с внешнего сервиса, на котором уже можно 
оставить комментарий. 

Если сравнивать библиотечные блоги на своих доменах с личными 
блогами, расположенными на своих доменах (т. н. stand alone блоги), то их 
происхождение в корне отличается. Stand alone блоги обычных блоггеров 
возникают не сами по себе, в большинстве случаев – это блоггеры, завоевавшие 
определённую аудиторию в том же livejournal.com или другом блогосервисе 
(как правило, несколько тысяч регулярных подписчиков), а потом решившие 
переехать на собственный домен из-за ограничений присутствующих в любом 
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блогохостинге, и то некоторые из них продолжают параллельно вести блог и на 
своём хостинге и на блогосервисе. 

Создание доменных блогов библиотек в большинстве случаев происходит 
следующим образом: задачу создания блога поручают специалистам, 
отвечающим за разработку сайта, и они создают блог как часть сайта. 
Специалисты не видят необходимости регистрировать блог на каком-то 
стороннем ресурсе, поскольку в их обязанности входит создание дизайна и 
добавление информации, а применение алгоритмов поисковой оптимизации, 
как правило, не входит в их круг обязанностей. Кроме того, не рационально 
нагружать веб-мастера созданием уже существующего дизайна, в то время как 
весь необходимый интерфейс для блога уже создан, обкатан и отредактирован, 
необходимо только зайти и зарегистрироваться. 

Самой популярной платформой для создания библиотечных блогов на 
базе сторонних блогохостингов стал blogspot.com, который в русском и 
украинском сегментах Интернета неизвестен, что видно из статистики Яндекса. 
На первый взгляд, у этого сервиса есть ряд преимуществ, но если рассмотреть 
их по порядку, то окажется, что их нет вовсе. 

Например, отсутствие рекламы является преимуществом перед 
blogs.mail.ru или blogs.yandex.ru, где рекламы много, а на тех же livejournal.com 
и liveinternet.ru её минимум. Но является ли отсутствие рекламы 
преимуществом? Необходимо принимать во внимание простую 
закономерность: реклама – это финансирование сервиса, и впоследствии 
хорошо оплачиваемая грамотная команда техподдержки сайта. 

В отличие от других сервисов в blogspot.com есть широкие возможности 
редактирования дизайна блога с использованием HTML, CSS и XML. Но 
настройки остальных блогохостингов тоже имеют возможности 
редактирования дизайна, это, конечно, более узкие возможности, но если 
задуматься – зачем библиотечному блогу такие возможности, как публикация в 
блоге сообщений с внешнего ftp-сервера или возможность программного 
написания своих гаджетов? Некоторые библиотеки создают свой блог 
исключительно для общения с другими библиотеками на уровне обмена 
опытом. При этом сервис blogspot.com выбирают именно из-за того, что там 
практически нет людей. Искуственно ограничивая аудиторию блога, его 
создатели фактически убивают возможность поднятия рейтинга сайта 
библиотеки, поскольку поисковые системы отслеживают не только количество 
переходов по ссылке, но и разнообразие IP-адресов. 

С другой стороны, хорошо, что отсутствуют библиотечные блоги на 
сервисе twitter.com. Несмотря на то что он занимает второе место по 
популярности среди обычных блоггеров, по определению – это не блоги, а 
система отправки коротких сообщений как через веб-интерфейс, так и через 
SMS, которые потом становятся общедоступными. Данный сайт не подходит 
для публикации официальных блогов. 

Таким образом, при необходимости создания собственного блога следует 
учитывать следующие параметры при выборе блогосервиса: 

1. Популярность сервиса; 
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2. Веб-интерфейс сервиса; 
3. Уровень интеграции с другими сервисами и сайтами; 
4. Контингент людей, использующих сервис. 
Причём, на наш взгляд, приоритеты этих требований должны 

определяться именно в такой последовательности. 
Фактор 1: популярность сервиса. Имеется ввиду не только 

потенциальное отсутствие аудитории и последущий ущерб для поисковой 
оптимизации (о чём говорилось выше), но и то, что интерфейс сайта 
непривычен пользователям, проводящим много времени на популярных 
сервисах, а это уже информационный барьер. 

Если библиотека создаёт блог на неизвестном обывателям сервисе с 
целью общения только по профессиональным вопросам, это не обязательно 
означает, что на сервисе будет много коллег или что представленная 
библиотекой информация не заинтересует тех же обывателей. 

Фактор 2: веб-интерфейс сервиса. Такие услуги, как публикация фото, 
видео и возможность проведения опросов, уже стали стандартом практически 
для всех блогосервисов. Основным критерием при выборе интерфейса, следует 
считать качественную реализацию возможности общения, основой которой 
является наличие иерархической системы комментирования, так называемый 
режим чата – это когда комментарий можно оставлять не только под самой 
записью блога, но и отвечать на комментарии других пользователей. При этом 
комментарии выстраиваются друг за другом с небольшим сдвигом вправо, а 
пользователю, под комментарием которого поместили ответ, высылается 
сообщение о том, что на его комментарий ответили. Таким образом, посетители 
могут обсуждать любую запись неограниченное количество времени, после 
того как она была создана. Кроме того, данная система отлично структурирует 
информацию, т. к. сразу видно, кто кому на что ответил .  

На многих форумах и блогосервисах подобную систему до сих пор не 
ввели, что превращает общение в сплошной поток информации, причём при 
увеличении количества людей, сложность восприятия информации возрастает в 
геометрической прогрессии. 

Режим чата реализован в blogs.mail.ru, livejournal.com и LiveInternet.ru, 
при этом в Diary.ru и blogspot.com эта система не реализована, что является 
одним из факторов оттока посетителей с этих сайтов. 

Фактор 3: интеграция с другими сервисами. Она для библиотечного 
блога важна по двум причинам: удобство наполнения и пиар блога. 

Лидером в этом параметре, на наш взгляд, является blogs.mail.ru. Во-
первых, из-за регистрации: пользователь создаёт почтовый ящик и аккуант в 
«Моём мире», а уже под этим аккуантом получает авторизованный доступ к 
остальным сервисам. Во-вторых, сайт является лидером по количеству 
прикреплённых сервисов. К стандартным «Видео», «Фото», «Музыке» и 
«Тематическим сообществам» прибавляется «Открытки», «Софт», «Рассылки», 
«Ответы», а также новостные сервисы: «Общие новости», «Авто», «Леди», 
«Здоровье», «Дети», «Hi-Tech», а также недавно открывшийся файлообменник 
для временной публикации файлов большого размера. 
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Все сервисы, которые предоставляет mail.ru, создавались самой 
компанией mail.ru с учётом остальных сервисов. Кроме того, mail.ru решили 
сделать главную ставку именно на блог: над каждым комментарием в любом 
сервисе, каждой записью в сообществе, над каждым опубликованным видео, 
фото или музыкой в соответствеющих сервисах отображается имя пользователя 
в виде ссылки. Если у пользователя нет блога, то переход по этой ссылке 
приведёт на страницу с персональными данными, если блог есть – переход 
произойдёт на главную страницу блога.  

Рассмотрим наиболее популярный среди библиотек сервис blogspot.com. 
Ранее он был совершенно отдельным сайтом, а затем был куплен Google и 
начал дорабатываться под другие сервисы Google, которые, в свою очередь, 
также были отдельными сайтами и тоже были куплены. Это накладывает 
определённые субъективные ограничения на интергацию сервисов, поскольку 
для достижения высокого уровня интеграции придётся переделывать основную 
структуру сервисов, а это не обрадует уже существующих пользователей и 
приведёт к их уходу с сайта. 

Живой журнал (livejournal.com) был одним из первых блог-платформ в 
сети. Прочие блогосервисы появились много позже, и до определённого 
времени вся блогосфера СНГ находилась именно там. Интеграции в плане 
дополнительных сервисов нет практически никакой. Кроме того, при довольно 
широких возможностях редактирования внешнего вида блога простых 
инструментов для этого нет. Положительными качествами данного сервиса 
является налаженная система информационного взаимодействия между 
блогами. Широкие возможности для поиска уже существующеих блогов, а 
также сообщества позволяют блоггерам искать информацию по интересам, 
делать перепубликацию чужих сообщений одним нажатием кнопки и прочее. 
Комментарии добавляются в режиме чата. 

Говорить о том, что даннный сервис устарел, нельзя, наоборот, он 
считается классическим среди блоггеров. Некоторые блоггеры сначала создают 
свой блог в каком-нибудь простеньком сервисе вроде mail.ru или ya.ru, а потом, 
когда начинают разбираться в принципах функционирования блога более 
углублённо, «переезжают» на платформу живого журнала. 

Фактор 4: контингент людей, использующих сервис, был вынесен на 
последнее место не зря. Во-первых, большинство блоггеров-одиночек при 
выборе площадки в первую очередь смотрят на интерфейс, а именно на то, как 
ему (автору блога) будет удобно этим интерфейсом пользоваться. Довольно 
тяжело вести блог, если формы приходится заполнять при помощи заумных 
инструментов. Во-вторых, несмотря на то, что внешне любой блогосервис 
кажется информационной свалкой, на всех сервисах существуют ключевые 
слова, по которым можно найти запись блога, где-то к ним прибавляются 
рубрики, где-то тематику блога нужно указывать при регистрации, те же 
сообщества помогают объединяться блоггерам со схожими интересами. 
Поэтому обилие неинтересных людей с бытовыми блогами и наполнением типа 
«как я сегодня сходил в магазин за колбасой» совершенно не мешают 
интеллектуальному общению в соответствующих сообществах и блогах. 
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НОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 

ДЛЯ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: З ДОСВІДУ РОБОТИ НАУКОВОЇ 
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ 

АКАДЕМІЇ. 
 
Згідно з Указом Президента України 2011 рік оголошено роком освіти та 

інформаційного суспільства. Це свідчить про особливу роль бібліотек у житті 
суспільства, які є осередком науки, культури, освіти і виступають 
посередником між безперервним потоком інформації та користувачем.  
Прийнятою Державною цільовою програмою по створенню в Україні єдиної 
інформаційної системи «Бібліотека ХХI», законом України «Про основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015рр.»та у 
відповідності до державної програми «Інформаційні та комунікаційні 
технології в освіті та науці на 2006-2010рр.» серед інших поставлено завдання 
«генерування національних інформаційних ресурсів в економічній, науково – 
технічній, соціальній, науково – культурній сферах…» 

Очевидно, що бібліотеки повинні активно використовувати необезмежені 
можливості комп’ютерних комунікаційних технологій для інформаційного 
забезпечення розвитку  інноваційних процесів в галузі освіти. Глобальні зміни 
у всіх сферах призвели до суттєвих змін у діяльності бібліотек, що призвело до 
посилення тенденцій пошуку  та освоєння нових напрямків роботи, одним із 
пріоритетів якої є впровадження сучасних інформаційно-бібліотечних 
технологій, котрі сприятимуть принципово новому рівню одержання 
інформації.  

Особливого значення в  інформаційній діяльності  набуває проектна 
діяльність. У публікаціях О.Качанової, В.Скнарь, Г.Шемаєвої представлено 
моделі проектної діяльності, які успішно реалізуються у бібліотечній практиці.  
Проекти різні за масштабами, змістом, спрямуванням , терміном реалізації (за 
масштабами – це монопроекти (на рівні конкретної установи), мультипроекти 
(комплексні регіональні проекти), мегапроекти (цільові програми розвитку, 
наприклад, освіти) 

за змістом-навчально-освітні, дослідницькі, інноваційні,інвестиційні та 
інші.  

за терміном реалізації-короткострокові (1-2 роки), середньострокові (3-5 
років),довгострокові (більше ніж 5 років) 

за сферою реалізації-соціальні, економічні, технічні, змішані та інші. 
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За спрямуванням проектна діяльність поділяється на 
1. Проекти інформаційно-технологічні (створення власних електронних 

продуктів) 
2. Проекти організаційно-функціональні  (створення нових структурних 

підрозділів у бібліотеках, трансформація бібліотек в інформаційно-бібліотечні 
центри) 

3. Проекти соціально-кадрового напрямку ( впровадження нових форм 
управління персоналом) 

4. Проекти економіко-правові  (формування економічної політики 
бібліотеки) 

5. Проекти методично-наукового напрямку (виділення пріоритів 
діяльності бібліотеки) 

6. Проекти інтеграційного напрямку (створення консорціумів, 
корпоративна робота. (2,3,4) 

 Як свідчить досвід, проектна діяльність в бібліотеках за спрямуванням 
тісно пов’язана між собою. Наприклад, створення власних ресурсів, доступ до 
них потребує часткової зміни структури бібліотеки, обов’язкового прийняття 
управлінських рішень щодо кадрового забезпечення, виділення пріоритетних 
напрямків роботи ,організацію робочих груп тощо. 

Підвищення дієвості інформації і посилення її ролі залежить від того, як 
ця інформація накопичується, аналізується та надається користувачам. 
Ефективний процес інформаційного забезпечення має базуватись на сучасних 
досягненнях інформаційних технологій, на використанні сучасних 
інформаційних форм та методів. 

Система інформаційного забезпечення сучасної освіти в Україні вже зараз 
формується у єдиному інформаційному просторі, з урахуванням досягнень 
світового рівня та темпів розвитку педагогічної науки і практики. 

 Так створено  портал наукової періодики на сайті Національної 
бібліотеки України ім.. В. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/portal/), на 
якому представлено 1688 фахових видань, а саме: повні тексти публікацій 
вчених, в тому числі з проблем педагогіки, психології та інженерно-
педагогічної освіти (69 назв наукових періодичних видань та 149 збірників наукових 
праць України з питань педагогіки й психології). Однак відсутність метаданних для 
кожної статті ускладнюють пошук отримання перманентних результатів. 

Галузева реферативна база даних (БД) створена на сайті ДНПБ ім. В. 
Сухомлинського налічує 10948документів із 38 назв наукових періодичних видань  
збірників наукових праць України з питань педагогіки й психології. Співробітники  
наукової бібліотеки УІПА беруть участь  у  корпоративних проектах «Система 
реферування української наукової літератури» по формуванню 
загальнодержавної реферативної наукової БД «Україніка наукова», та галузевої 
реферативної БД з педагогіки, що представлена на сайті ДНПБ ім. В. 
Сухомлинського.  

З 2012 року НБ УІПА долучилася до корпоративного проекту ДНПБ ім. В. 
Сухомлинського з аналітичного розпису статей педагогічної спрямованості. 
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Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (НБ 
УІПА) долучилася до  названих проектів, які самі по собі вже  є потужною  
рекламою наукових здобутків вітчизняної педагогічної науки і освіти,   а  також 
спрямовує свою діяльність в тому числі  на інформаційну підтримку інженерно-
педагогічної освіти.  

Реферативна інформація - це потужна реклама наукових здобутків 
вітчизняної педагогічної науки і освіти і Української  інженерно-педагогічної 
академії зокрема. 

На базі Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) функціонує 
декілька науково-дослідних лабораторій. З 1995 року функціонує Спільна з 
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науково-
дослідна лабораторія з проблем інженерно-педагогічної освіти, яка в 2010 році 
була перейменована в навчально-методичну лабораторію (далі «лабораторія»), 
яка координує наукові дослідження з проблем вищої школи. Основними 
напрямками цих досліджень стали 

• стратегія та методологія розвитку інженерно-педагогічної освіти в 
нових соціально-економічних умовах,  

• удосконалення змісту інженерно-педагогічної освіти;  
• професійне становлення особистості майбутнього інженера-педагога;  
• нові педагогічні технології при підготовці інженерів-педагогів;  
• проблеми якості інженерно-педагогічної освіти;  
За час існування лабораторії було виконано понад 30 науково-дослідних 

робіт (НДР). У дослідженнях беруть участь викладачі, наукові співробітники, 
аспіранти, студенти. За результатами виконаних наукових досліджень захищено 
15 кандидатських і 2 докторські дисертації. Тільки за останні три роки видано 4 
навчальних посібники, 1 монографія, розроблено 1 електронний підручник, 
опубліковано понад 50 наукових статей, виголошено понад 20 доповідей на 
наукових та науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних. 

Нині в рамках лабораторії виконується 9 науково-дослідних робіт. 
 1. «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до розробки та 

використання автоматизованих навчальних систем». Керівник – 
канд.техн.наук., доц. Кожевніков Г.К., виконавець – асист. Бондаренко 
Т.С.(кафедра – інформатики та комп’ютерних технологій) 

2. «Наукові та методичні основи формування готовності майбутніх 
інженерів-педагогів до безпомилкової операторської діяльності в процесі 
комп’ютерної підготовки». Керівник – канд.пед.наук. Сажко Г.І., виконавець – 
асист. Полякова Ю.М.(кафедра – інформатики та комп’ютерних технологій) 

3. «Візуалізація вивчення теоретичних основ електротехніки за 
допомогою мультимедійних технологій» Керівник – канд.фіз.-мат.наук., 
приват.-проф. Фесенко Л.Д., виконавці: асист. Ксензик О.В.(кафедра – 
теоретичної і загальної електротехніки) 

4. «Теоретико-методичні засади формування інноваційної культури 
інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки». Керівник – 
канд.пед.наук., доц. Штефан Л.В., виконавець: асист. Бровко К.Ю. (кафедра – 
педагогіки та методики професійного навчання) 
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5. «Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-
педагогів». 

Керівник – д-р.пед.наук., проф. Коваленко О.Е., виконавець - асист. 
Бачієва Л.О.(кафедра – педагогіки та методики професійного навчання) 

6. «Розробка і застосування контрольних засобів з перевірки знань у 
майбутніх інженерів-електроенергетиків».Керівник – д-р.пед.наук., проф. 
Коваленко О.Е., виконавці: канд.техн.наук., доц. Пантєлєєва І.В., асист.Олійник 
Ю.С.(кафедри: педагогіки та методики професійного навчання, 
електроенергетики) 

7. «Використання досвіду викладачів Харківського університету кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. для удосконалення підготовки до науково-дослідної 
роботи майбутніх інженерів-педагогів».Керівник –  д-р. фіз.-мат. наук., доц. 
Кириченко І.К., виконавець – асист. Бобрицька Г.С.(кафедра – вищої та 
прикладної математики) 

8. «Теоретичні та методичні засади формування творчої особистості 
майбутнього інженера-технолога харчової галузі».Керівник – д-р.пед.наук., 
проф. Коваленко О.Е., виконавець – канд.пед.наук., доц. Лазарєва Т.А.(кафедра 
– технології харчової промисловості) 

9. «Системна організація інформаційно – бібліографічного забезпечення 
розвитку інженерно – педагогічної освіти ” Керівник – канд..пед. наук доц.. 
Брюханова Н.О.., виконавці – канд. пед. наук Коваленко Д.В., директор НБ 
Ніколаєнко Н.М.(початок роботи  ІІ квартал 2012р.) 

Лабораторія підтримує зв’язки з усіма ВНЗ України, які готують фахівців 
інженерно-педагогічного профілю. З метою розширення міжвузівського 
співробітництва в галузі наукових досліджень на підставі інформації, отриманої 
від цих ВНЗ, було розроблено «Зведений перелік науково-дослідних робіт з 
проблем інженерно-педагогічної та професійної освіти, що виконуються у 
вищих навчальних закладах України, в яких ведеться  підготовка інженерно-
педагогічних кадрів». 

Виконуючи наукове дослідження «Системна організація інформаційно – 
бібліографічного забезпечення розвитку інженерно – педагогічної освіти» 
наукова бібліотека активно залучається до інформаційного супроводу науково -  
дослідної роботи лабораторії.  

На сайті наукової бібліотеки у розділі «Інженерно – педагогічна освіта» 
представлено інформацію про лабораторію, повні тексти збірника наукових 
праць «Проблеми інженерно - педагогічної освіти», повні тексти  монографій у 
розділі «Інженерно – педагогічна освіта в дослідженнях науковців», 
інтерактивне посилання до галузевої реферативної БД ДНПБ ім. 
В.О.Сухомлинського, бібліографічна продукція бібліотеки у вигляді науково-
допоміжних, тематичних покажчиків та рекомендаційних списків літератури за 
тематикою наукових досліджень, перелік наукової періодики України, Росії та 
зарубіжжя з питань педагогіки та психології, web – ресурси з проблем 
інженерно – педагогічної освіти,  та інформаційний ресурс для професійно-
технічної освіти. Новий електронний ресурс галузевого спрямування для 
інноватизації освітянських процесів дає змогу науковцям оперативно 
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забезпечувати інформаційні потреби перманентною інформацією у доступній 
та зручній  для використання формі. 

Бібліотечні фахівці не тільки вивчають ринок інформаційних ресурсів, а й 
приділяють увагу багатоаспектному аналізу інформаційних потреб 
користувачів, всебічному вивченню використання ними первинної інформації 
та створення вторинної. Активізуючи й модернізуючи роботу в цьому 
напрямку, бібліотека спрямовує її на повноцінне інформаційне забезпечення 
інженерно-педагогічної науки і освіти через надання інформаційної підтримки 
основним напрямкам наукових досліджень лабораторії з питань стратегії та 
методології розвитку інженерно-педагогічної освіти в нових соціально-
економічних умовах, удосконалення її змісту, професійного становлення 
особистості майбутнього інженера-педагога на основі інноваційних 
педагогічних технологій.  

Докладніше про тематичну рубрику сайту бібліотеки «Інженерно- 
педагогічна освіта».   

Першою представлено інформацію про навчально-методичну 
лабораторію через інтерактивне посилання на головну сторінку академії. Повні 
тексти збірника наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» з 1 
по 31 номер (всього 875 публікацій)представлено у зворотній хронології,що дає 
змогу в першу чергу знайомитися з результатами наукових досліджень в галузі 
інженерно-педагогічної і професійної освіти, питаннями стратегії і методології, 
методики і змісту підготовки фахівців, професійної психології тощо. 

Інформація про наукові школи  з проблем інженерно - педагогічної освіти 
представлена  у наступній категорії рубрики  «Інженерно – педагогічна освіта в 
дослідженнях науковців» яка надає  доступ до повних текстів 14 монографій. 

Інтерактивне посилання до галузевої реферативної БД ДНПБ ім. В.О. 
Сухомлинського дає змогу науковцям отримувати доступ до 10948 
документів(38журналів), які представлені в аналітичному вигляді надають 
дослідникові можливість зорієнтуватися у потужно зростаючому  
інформаційному просторі наукової педагогічної думки. 

Вторинний бібліографічний ресурс у вигляді науково-допоміжних, 
тематичних покажчиків та рекомендаційних списків літератури, підготовлених 
фахівцями відділу Наукової інформаційно-бібліографічної діяльності 
бібліотеки за тематикою наукових досліджень («Інновації в освіті», «Якість 
технологій та освіти», «Інженерно-педагогічна освіта. Підготовка інженерно - 
педагогічних кадрів» тощо), дає змогу користувачеві бути поінформованим про 
важливі публікації науковців в галузі вітчизняної педагогічної науки і освіти та 
країн СНД. 

Перелік наукової періодики України з питань педагогіки та психології (52 
журнали, 105 збірників наукових праць,15 зарубіжних видань), який 
представлено  у категорії рубрики надає можливість користувачам мати 
уявлення про розгалужену систему фахових видань, в яких публікуються 
результати наукових досліджень в галузі вітчизняної та зарубіжної педагогіки і 
освіти.  
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Категорію рубрики «Web – ресурси з проблем інженерно – педагогічної 
освіти» організовано з метою розширення міжвузівського співробітництва.  

Категорію рубрики «Професійно-технічна освіта» організовано для 
інформаційної підтримки керівників, викладачів, майстрів виробничого 
навчання ПТНЗ,  в якому  представлено  нормативно-правові ресурси, 
рекомендаційні списки літератури з проблем професійно-технічної освіти в 
Україні та Web- ресурси. Робота по розширенню сервісних послуг на сайті 
бібліотеки для фахівців в галузі освіти продовжується. 

Поряд з цим для забезпечення інформаційної підтримки у справі  
інженерно-педагогічної підготовки  фахівців працівниками  НБ УІПА 
започатковано серію публікацій з питань інноватизації освітянських процесів у 
вигляді бібліографічних покажчиків, списків літератури науково-допоміжного 
та рекомендаційного характеру, які у збірнику наукових праць «Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти» знаходять відображення у  розділі 
«Інформація».  

Списки літератури  з тематики «Інновації в освіті» містять статті зі 
збірників,  періодичних видань України та  Росії, що були видані впродовж 
2010, 2011 років. Ці матеріали розміщено також на сайті бібліотеки 
(http://library.uipa.kharkov.ua). Представлена інформація у фаховому виданні 
надасть можливість науковцям, педагогам, аспірантам, студентам розширити 
знання з  цього напрямку, бути поінформованими з питань інновацій освіти, 
підготовки педагогічних кадрів, тощо. Продовження  серії публікацій з питань 
інноватизації освітянських процесів сприятиме плідній співпраці з читачами 
фахового видання. 

Очевидно, що функція сучасної бібліотеки з інформаційної 
трансформується в інформаційно-аналітичну.   

Сучасна інформаційно-аналітична діяльність  опирається як на 
природний інтелект, так і на комп'ютерні технології, уміння оперувати 
інформаційними масивами, методами математичного моделювання процесів 
тощо. Виконуючи при цьому насамперед завдання якісно-змістовного 
перетворення інформації, функціонально перетинаючись у цьому плані з 
науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розробка варіантів 
рішень, сценаріїв) діяльністю. Складова "інформаційний" означає ставлення до 
інформації, як до ресурсу, володіння всім арсеналом засобів одержання, 
нагромадження, опрацювання, зберігання, передачі й видачі інформації 
користувачеві (п.1 с. 115). 

При пошуку інформації бібліотекар завжди був аналітиком. Саме 
працівники бібліотеки мають найбільший досвід по уточненню запитів читачів, 
часто допомагаючи останнім усвідомити власні інформаційні потреби, навіть ті, 
що ще не сформовані. Окрім того, бібліотеки здавна займаються згортанням і 
систематизацією інформації. Тому співробітники НБ УІПА намагаються 
надавати у доступ користувачеві пертинентну інформацію (ту, що відповідає 
потребі), а не ту, що  пропонує пошукова система, яка в кращому випадку 
видасть релевантну інформацію (ту, що відповідає лише пошуковому образу 
документа). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРИТЕТНОГО ФАЙЛА В ПОИСКЕ В 

АРМЕ ВЕБ-ИРБИС 
 
Вопрос лингвистического обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем (АБИС) традиционно поднимается на 
многих конференциях и семинарах. На данный момент озвучена и 
продемонстрирована масса примеров механизмов унификации поисковых 
терминов и ведения поискового человеко-машинного диалога с использованием 
информационно-поисковых языков (ИПЯ). В данном докладе хотелось бы еще 
раз затронуть тему Авторитетных файлов (АФ), механизмов их создания и 
использования при поиске. 

АФ – это средство унификации информации, используемой для 
каталогизации и поиска. И если функция каталогизации с помощью АФ 
сводится именно к вводу нормированного термина в правильной форме, то 
функции поиска с использованием АФ гораздо шире. Частным случаем АФ 
является тезаурус, в котором к каждому термину (дескриптору) создается 
поисковый образ, который может включать перечень синонимов, надлежащих и 
подлежащих рубрик, связанных индексов, тематических заголовков – всего 
того, что может быть связанно с данным термином и использовано в качестве 
поисковых элементов в запросах. И именно этому будет посвящен мой доклад. 

Особенностью формирования поисковых словарей в АБИС Ирбис 
является то, что словари формируются полностью по самим введенным 
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данным. Другими словами, как введено, так и отображается. В некоторых 
случаях это создает определенные проблемы. Так в случае с авторами, которые 
на документе могут указываться во множестве разных форм, в словаре 
формируется на одно лицом множество поисковых терминов. А если учесть, 
что у автора могут быть статьи изданы на разных языках, то количество форм 
его имени растет и вовсе в геометрической прогрессии. Это приводит к тому, 
что в поисковый запрос приходится отбирать несколько терминов, 
описывающих одного и того же человека. Именно с такой проблемой 
столкнулись сотрудники нашей библиотеки, когда начали работу по подбору 
литературы своих авторов сотрудников. Желание сломать сложившуюся 
ситуацию и создать возможность получения полной информации о работах того 
или иного автора с как можно меньшими затратами привело к возникновению 
идеи подключения для поиска в веб-итерфейсе АФ авторов-сотрудников. 

Поиск с использованием АФ авторов-сотрудников работает по методу «от 
одного ко многим». Этот метод дает возможность связать некоторую группу 
терминов-синонимов, и при отборе на поиск одного из них, подменяет его в 
запросе на группу терминов, объединенных логикой «ИЛИ».  

Первым этапом решения этой задачи стало наполнение имеющейся 
стандартной базы данных АФ индивидуальных авторов. Для ускорения этого 
процесса мы использовали конвертацию списков сотрудников, полученных из 
отдела кадров. Таким образом были созданы первоначальные записи с 
основным заголовком – официальной формой имени лица на украинском языке. 
Следующим этапом было наполнение каждой записи ссылочными формами на 
других языкам и разночтениями форм имени лица. Этот этап был связан с 
поиском данных об авторе по имеющимся записям в ЭК и работой с кафедрами, 
которые помогали нам, подавая списки своих сотрудников с переводами их 
имен на разные языки.  

Далее начался этап создания самого поискового механизма, 
использующего в своей работе АФ. В решении этой задачи во многом помогла 
имеющаяся в веб-интерфейся АБИС система предварительной проверки 
запросов. Эта сугубо служебная система обрабатывает все выполняемые 
запросы, проверяя и корректируя при необходимости в них служебные данные. 
Это так называемая система «Формально-логического контроля запросов» 
(CGIFLC). Фактически она дает возможность преобразовать весь запрос (со 
служебной и поисковой частью) до этапа его выполнения на сервере. Именно 
это ее свойство и было использовано в дальнейшей разработке нового 
поискового механизма.  

Как уже говорилось ранее, суть поиска по АФ заключается в том, что 
один поисковый термин подменяется группой терминов. Однако далеко не 
всегда бывает необходимость получения всего списка работ автора. В 
отдельных случаях требуется получить результат контекстного поиска именно 
по той форме лица, которая указана в поисковом запросе. По этому, кроме 
реализации механизмов поиска требовалось реализовать возможность 
корректного его отключения. И тут на помощь пришло использование в веб-
интерфейсе механизмов усечения, которые свидетельствуют о том, что запрос 
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включает в себя не сам термин, а приближенную к нему форму. При установке 
соответствующего признака, в запрос попадает определенный символ, который 
и запускает механизм поиска по АФ. 

К сожалению, используя стандартный инструментарий и набор функций, 
предоставленный разработчиками АБИС Ирбис, реализовать задачу подмены 
терминов не получилось, и пришлось разрабатывать свой собственный модуль, 
главной задачей которого является разбиение поискового запроса на 
составляющие с возможностью определения поисковых словарей, в которых 
ищутся те или иные термины. С помощью доработанного функционала удалось 
выделить из поискового запроса всех авторов, обработать их определенным 
образом и поместить назад в поисковый запрос в преобразованном виде. 
Непосредственно преобразование имени лица в набор вариантов имен лиц 
осуществляется штатными средства АБИС Ирбис – запросами и форматами. 
Значительным моментом оказалась возможность при анализе поискового 
запроса обрабатывать ряд введенных авторов, подбирая для каждого из них 
нужные формы лица. 

На пути разработки этого механизма пришлось внести ряд изменений 
системы АФ в АБИС Ирбис. Так существенным изменением стало то, что АФ 
предполагает наличие отдельной записи на каждую принятую форму лица с 
перечнем прочих форм в списке ссылочных данных. Таким образом, на одного 
автора создавался целый ряд записей, что в конечном итоге затрудняло работу 
по поддержанию АФ в актуальном состоянии. Было принято решение 
отказаться от группы записей и оставить одну запись с перечнем всех форм. 
Таким образом, в словарях АФ остались только основные заголовки на 
украинском языке. Потребовался ряд изменений для того, что бы обеспечить 
поиск нужной записи по любой из форм его имени.  

Не обошлось и без ошибок на пути создания этого механизма. Так 
ошибки в алгоритме обработки поискового запроса без предварительной 
проверки привело к значительным затратам вычислительных ресурсов и 
частым отказам системы из-за длительности ответов. Но опытная эксплуатация 
и постоянный контроль результатов поиска понемногу дали возможность 
устранить эти проблемы.  

Анализируя поисковые запросы, поступающие от веб-интерфейса АБИС 
Ирбис, за год эксплуатации читателями, было замечено, что количество 
результативных запросов значительно возросло. Часть возросшей 
результативности можно списать на то, что читатели не сразу смогли 
адаптироваться и перейти на новый поисковый интерфейс, что хорошо видно 
по ранним запросам, составленным с явными ошибками. Но так же 
значительный вклад в повышении результативности поиска внесло 
использование механизмов поиска по АФ.  

На данный момент механизм использование АФ авторов-сотрудников 
работает в полной мере и приносит свои плоды, что видно при анализе 
результативности запросов. Однако останавливаться на достигнутом мы не 
собираемся, и в планах стоит доработка этого механизма до универсальности, 
позволяющей работать с любым поисковым словарем. Приоритетным на 
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данный момент является направление работы с тезаурусом. Это обусловлено 
тем, что крайне малок количество читателей пользуются классификационными 
системами для поиска. Чаще всего при построении запросов ими используются 
сугубо ключевые слова, причем не в нормированной форме, а в той, в которой 
это слово встречается в рассматриваемой ими теме. Часто это приводит к тому, 
что в результате поиска не возвращается вообще результаты, или они 
оказываются не полными. Ране в библиотеке было принято указывать на 
каждый отдельный документ как можно больше ключевых слов, описывающих 
его с разных сторон. В некоторой степени это компенсировало проблему 
неправильных или неполных запросов, но приводило к избыточному 
наполнению записей и лишней работе каталогизаторов. Теперь же при наличии 
механизма поиска по АФ, можно отказаться от избыточности. Результативность 
может быть достигнута за счет создания качественного тезауруса с раскрытым 
поисковым образом имеющихся в нем терминов. Это даст возможность 
правильно и полно подбирать документы по усеченному или ошибочному 
запросу.  

В завершении хотелось бы сказать, что век информатизации, 
компьютеризации и использования мировых поисковых сервисов диктует свои 
условия и правила. Давно обленившийся читатель не хочет утруждать себя 
тщательным анализом искомой информации и изучением правил построения 
запросов. Он хочет быстро, многогранно и актуально получить всю 
информацию по своим весьма примитивным запросам. И если поисковые 
системы в Интернет давно решили эту проблему в свою пользу, то в АБИС это 
еще не пройденный этап, на пороге которого мы сейчас стоим. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МОДЕРНИ 
В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВНЗ 

 
Місце бібліотеки у загальній соціально-комунікаційній системі 

визначається національними, світовими тенденціями інтелектуалізації 
суспільства, заснованого на знаннях, а діяльність виходить далеко за межі 
класичних завдань і функцій. Проявляється це, передусім, у бібліотечному 
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модерні елементів сучасного менеджменту, маркетингових операціях, 
трансформації структурно-функціональної архітектури інформаційно-
комунікаційного освітнього середовища.  

З розвитком комп’ютерних технологій і запровадженням їх в 
інформаційну практику вузівська бібліотека знаходиться в епіцентрі створення 
нових інформаційно-аналітичних лабораторій, техніко-технологічних служб 
страхового копіювання та виготовлення електронних продуктів. Ці інновації 
покликані забезпечити розробку, зберігання та використання найсучасніших 
електронних ресурсів, управління віртуальною бібліотекою, інформаційно-
бібліотечним веб-порталом, що адаптуються до цілей навчального процесу, 
евристичних програм модернізації освіти і корпоративних інформаційно-
комунікаційних проектів. 

У зв’язку з цим бібліотеки ВНЗ перетворюються на сучасні ресурс-центри 
з системою високого рівня інформаційного забезпечення освітнього процесу. 
Вони вибудовують інформаційно-комунікаційні модерни інноваційного 
розвитку за принципом “минуле – сьогодення – майбутнє”. А саме, зберігаючи  
класичні бібліотечні форми діяльності як меморіальні, бібліотечні установи 
активно впроваджують кращі технологічні розробки і системи, планують 
віртуалізацію засобів інформаційно-бібліотечної практики, створення 
нонелектронних документів, семантичних веб-сервісів, орієнтованих на 
централізацію доступу до дистанційної освіти. Так, вивчення інноватики у 
діяльності бібліотеки Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» підтверджує якісні результати 
цілеспрямованої, змістової, середовищно-організаційної, педагогічно-
професійної, функціонально-процесуальної, результативно-аналітичної 
діяльності. Це відбувається завдяки взаємодії суб’єктів і об’єктів інформаційно-
комунікаційного освітнього простору: ректорату – бібліотеки – кафедр – 
деканатів – навчальної частини – наукового сектора – техніко-технологічних 
структур – інститутів – користувачів.  

Бажана ефективність бібліотечно-інформаційного забезпечення 
навчальних потреб студентів досягається у результаті консолідованих дій 
бібліографів-аналітиків, менеджерів програмних засобів, методистів 
навчальних частин вузів, консультантів-комплектаторів, інформаторів кафедр, 
спеціалістів інформаційно-кодифікаційних відділів тощо. Через те, що 
інтерактивні елементи інформаційно-комунікаційного простору мають великий 
попит серед читачів вузу, ними активно використовуються автоматизований 
бібліотечний комплекс; електронні наукові та навчальні видання; бази 
повнотекстових нормативно-правових документів; предметні банки знань; 
віртуальні довідки і консультації; електронні навчальні комплекси; галузеві 
профільні Інтернет-ресурси та корпоративні продукти тощо. 

Оскільки у процесі навчання та виконання наукових завдань освітня 
комунікація виступає невід’ємним засобом діяльності користувача, певного 
значення набуває соціально-комунікаційний аспект моніторингу бібліотечними 
фахівцями інформаційних потреб (ІП) читачів. Він безпосередньо пов’язаний з 
їх обов’язковою соціальною регламентацією : статусною й соціальною роллю, 
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зокрема, студентів – стилем комунікаційного акту, характером змісту 
інформації. 

Наприклад, комплексний аналіз ІП 500 студентів «Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» засобами 
анкетування, інтерв’ю та методом фокус-групи показав, що для більшості 
респондентів (85,5 %) характер запитів в освітній інформації є постійним та 
більш-менш конкретизованим. Серед актуальніших тем, передусім, ті, що 
потребують поглибленого вивчення навчальних дисциплін, зокрема, 
кримінальне право, трудове, інформаційне право, цивільне, міжнародне право, 
екологічне, конституційне право, кодифікація права, законодавство зарубіжних 
країн, право Європейського Союзу, суспільство і право, юридична 
конфліктологія та ін. Отримані результати дослідження ІП студентів дозволили 
виявити приоритетні комунікаційні  канали (інформаційні установи, архіви, 
Інтернет, конференції тощо) отримання галузевої інформації. Серед них 
користувачі перевагу надають бібліотеці. У той же час 27,5 % опитуваних 
зазначили, що необхідні інноваційні впровадження у діяльності інформаційно-
консультативних служб бібліотек на основі: багатоваріантності шляхів вибору і 
одержання інформації; урізноманітнення видів комунікаційних дій, процесів, 
засобів для забезпечення якісного бібліотечного сервісу і послуг у навчальному 
процесі.  

Як наслідок, інноваційним інструментом стратегічного управління, 
наочним засобом інтерпретації варіантів розвитку освітньо-комунікаційного 
середовища НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» стало проектування суперсучасного 
архітектурно-будівельного комплексу з бібліотечним ресурс-центром. Він 
базується на прогресивних технологічних та системно-програмних модернах 
бібліотечно-інформаційної діяльності, розрахований на4 млн. одиниць 
зберігання видань і не має аналогів у східній Європі. 
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«Когда начинают дуть ветры перемен, 

большинство людей возводят преграды, чтобы 
защититься от ветра…, но находятся и те, которые 

строят ветряные мельницы».  
(Девиз шведской корпорации ATLAS COPCO) 
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Многие руководителей библиотек пытаются выдать развитие 
информационного направления как единственного, и беда, что они поддаются 
соблазну «всеобщей автоматизации» в ущерб развитию традиционных 
направлений деятельности, а некоторые руководители IТ-направлений не 
только не влияют на путь развития библиотек, но даже не пытаются этого 
делать, решая лишь инженерные задачи. При этом технологические вопросы 
долго остаются без решения, что накладывает свои коррективы на сроки и 
направления  применения IТ в целом, а различные направления работы 
библиотек развиваются не синхронно. Иногда игнорируется и тот факт, что 
требуется хоть какая-то экономическая эффективность от применения IТ. 
Нельзя забывать, что грамотный менеджмент — это всегда плюс и 
дополнительная прибыль в будущем. 

Конкурентоспособность организации определяется, как высокой 
эффективностью внутренних процессов, позволяющих достигать стабильно 
высокого качества при минимальных издержках, так и наличием доказательств 
гарантии качества продукции (услуг). Обе задачи должны решаться 
параллельно. Руководитель организации ожидает от системы менеджмента 
качества повышения управляемости организации за счет применения 
процессного подхода в управлении и уменьшение зависимости от 
«человеческого фактора» (создание четкой, прозрачной системы управления; 
измеримости результатов проведенной работы). Для правильно организованной 
работы по построению и поддержанию системы менеджмента качества 
характерно формирование новых отношений между организацией и 
работающими в ней людьми: содействие персональному росту; 
ответственность; повышение качества коммуникаций; всемерная опора на 
качество, сервис, нововведения, контроль над ресурсами, производственным 
процессом; быстрая и адекватная реакция на все изменения окружающей 
среды. 

Приспособление организации к окружающей среде является 
неотъемлемой составляющей ее существования, поэтому лучших успехов 
достигают приверженцы органического типа управления (гибкая структура; 
динамичные, не жестко определенные задачи; готовность к изменениям; власть 
базируется на знании и опыте; самоконтроль и контроль коллег; 
многонаправленность коммуникаций).  

Универсальность позволяет комплексно решать вопросы планирования, 
организации, контроля и выступает как тенденция развития современного 
менеджмента. Управленец и исполнитель становятся членами одной команды. 
Любой проект всегда ориентирован на конкретного потребителя, а 
руководитель проекта подотчетен только высшему руководству. Исчезает 
жесткая вертикальная иерархическая структура управления, создается 
«команда» проекта, которая разрабатывает все процессы, нужные для 
удовлетворения требований данного потребителя. Нужна именно такая 
командная работа, когда возникает, так называемый, синергетический эффект, 
т.е. когда целое по своей результативности значительно превосходит сумму 
отдельных компонент. 
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Вопросы поиска партнеров на рынке и создания команды в организации 
выходят на первый план [1]. Это требует других подходов к управлению, что 
приводит к возрастанию интереса к внедрению управленческих технологий, 
позволяющих повысить эффективность как системы управления в целом, так и 
отдельных процессов организации. 

Сегодня, в отличие от XIX века, технологии не развиваются параллельно. 
Они постоянно пересекаются. Все чаще кардинальным образом технологии 
изменяют технологические новинки, о которых специалисты данной индустрии 
имеют самое общее представление. Эти «чужие» технологии заставляют 
специалистов изучать, приобретать, применять и изменять не только 
технологические знания, но и само отношение, общий подход к своей 
деятельности. 

Перед отделами ИТ и руководством направления информатизации 
библиотек постоянно стоят задачи оптимизации уже существующих, и 
автоматизации новых технологических процессов. Первое бывает намного 
сложнее второго! И хотя валовые показатели автоматизации считаются 
основными показателями развития, но как показывает практика, они не 
успевают перейти в качество по причине устаревания техники и текучки 
кадров. Динамика изменений библиотечных технологий и всевозможных 
технологических «наворотов» такова, что, не успев реализовать задуманное, 
уже начинаем внедрять следующие разработки, одновременно и «меняя коней 
на переправе». Так и хочется вспомнить высказывание: «Нет ничего более 
постоянного, чем перемены». 

В зависимости от готовности к изменениям в любой организации можно 
выделить два типа людей: люди, которые думают, что они будут жертвами 
перемен, и поэтому сопротивляются изменениям, выражают неудовлетворение 
и гнев, впадают в состояние уныния или даже депрессии и люди, которые 
полностью поддерживают перемены, разрабатывают и планируют изменения. 
По уровню психологической готовности к изменениям, уверенности в себе и 
активности выделяют следующие социально-психологические типы: активные 
реформаторы, пассивные реформаторы, пассивно-положительно относящиеся к 
нововведениям, преодолевающие себя, неэффективные, выжидающие, слепые 
исполнители, пассивные противники, активные противники.  

Проведя исследования на базе НТБ НТУ «ХПИ», проанализировав 
основные причины, по которым люди сопротивляются переменам, мы обратили 
внимание на то, что для перемен нужна крепкая опора, так как меньшинство 
решительнее защищает статус-кво, чем большинство — перемены, а амбиции 
влиятельных людей не позволяют им признать, что они ошибались. И хотя 
перемены привлекательны, но люди боятся, что непредусмотренные их 
последствия будут опасными для них. Еще одно объяснение кроется в самой 
человеческой природе: люди склонны к конкуренции, агрессивны, завистливы, 
эгоистичны, не склонны к альтруизму, среди них есть лица желающие 
доминировать. И хотя проведенные нами исследования показали высокий 
уровень готовности кадров к управленческой деятельности, они также выявили 
высокий уровень склонности управленцев среднего звена (заведующие 
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отделами и секторами библиотеки) к доминированию, а в решении конфликтов 
наряду с компромиссом присутствует избегание конфликта и ни одного 
варианта установки на сотрудничество как способа решения конфликта. 

Для реализации нововведений важно учитывать не только личные 
барьеры: страх перед неизвестным; потребность в гарантиях; опасение явных 
потерь; угроза социальным отношениям, сложившимся на старом рабочем 
месте; невовлеченность в преобразования затрагиваемых переменами лиц; 
недостаток ресурсов и времени из-за оперативной работы, но и барьеры на 
уровне организации: трудность переориентации мышления из-за сложившихся 
социальных норм; взаимозависимость подсистем, когда одно 
«несинхронизированное» изменение тормозит реализацию всего проекта; 
сопротивление передаче привилегий определенным группам и возможным 
изменениям в сложившемся «балансе власти»; прошлый отрицательный опыт, 
связанный с проектами изменений; сопротивление трансформационным 
процессам, навязанным консультантами извне[3].  

Для успешного внедрения инноваций следует информировать о сути 
изменений, формулировать конечную цель изменений, разделять внедрение 
инноваций на этапы, вербовать сторонников среди неформальных лидеров, 
привлекать несогласных путем кооптации, переговоров и согласований, 
формировать новые авангардные команды. Именно создание команд, 
направленных на внедрение инноваций, позволяет организовать 
целенаправленную согласованную деятельность специалистов, которые 
работают над выполнением общего комплексного задания, соединяя разные 
знания, умения и навыки в процессе выполнения командных ролей и используя 
партнерские принципы взаимодействия.  

Команда – группа, которая характеризируется целенаправленной, 
согласованной работой специалистов, которые работают над решением 
совместно определенного комплексного задания, объединяя различные знания, 
умения и навыки в процессе выполнения командных ролей и используя 
партнерские принципы взаимодействия [4, с. 10]. Основными критериями 
отличия команд от рабочих групп являются: цели деятельности, принципы 
взаимодействия в процессе достижения целей, ролевая структура, позиции и 
функции лидера. [4, с. 14]. 

Командная работа обеспечивает социально-экономическую 
«устойчивость» организации, вовлекает людей в активную деятельность, 
создает творческую атмосферу, использует таланты сотрудников, расширяет их 
полномочия и реализует их потенциал, повышает мотивацию, снижает 
текучесть кадров, содействует повышению безопасности и продуктивности 
труда, качества услуг и продукции, предотвращает сопротивление изменением, 
помогает лучше оценить результаты труда. В команде решаются задачи, 
которые не в состоянии решить индивидуально, снижается риск принятия 
ошибочного решения, повышается качество управленческих решений, 
сокращается время поиска оптимальных вариантов, эффективнее используются 
организационные ресурсы за счет направления самых важных ресурсов на 
решение проблем. Повышение уровня удовлетворенности работой формирует, 
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чувство поддержки и возможности индивидуального развития, вызывает 
желание работать самоотверженно. А это — мощный ресурс развития 
организации. 

Еще одной особенностью современного менеджмента можно назвать 
высокую степень саморазвития персонала, необходимую для успешной работы 
в библиотеке. Мы постоянно говорим о «работе в команде» – и все 
исследователи приходят к выводу о том, что работа высшего руководства 
возможна только на коллективной основе. А на практике мы там и сям 
наблюдаем – «культ личности» должностных лиц в самых крайних его 
проявлениях. Возникает ощущение, что никто ни разу не дал себе труда 
задуматься о том, кто и как придет им на смену. Между тем именно 
преемственность всегда была и будет самым важным экзаменом для высшего 
руководства и главной проверкой на прочность любого учреждения. 
Фундаментом современного общества, экономики и человеческих отношений 
являются отнюдь не технологии и не информация, и не производительность. 
Фундамент современного общества, экономики и человеческих отношений есть 
управляемая организация как общественный институт, целью которого 
является достижение результата. А менеджмент —  это специальный 
инструмент, особая функция, специфический аппарат, который как раз и 
обеспечивает организации возможность достигать нужных результатов. 
«Вместе» больше, чем «один» [2]. Формирование команд в условиях 
динамичного изменения информационных технологий выступает эффективным 
средством повышения психологической готовности к инновациям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Информационная среда является одновременно результатом и условием 

жизнедеятельности отдельного человека и общества в целом. Формирование 
информационной среды совершается  одновременно с процессом 
формирования информационных потребностей, в тесной взаимосвязи с этим 
процессом и в зависимости от него. Потребности конкретного человека 
значительно изменяются в процессе взаимодействия с информационной средой. 

Среда системы – это не просто взаимосвязь окружающего мира с данной 
системой, а выделенная взаимосвязь, без которой невозможно изучить 
состояние этой системы. Это означает, что процесс формирования среды 
системы – это процесс выделения существенных взаимосвязей системы с 
внешним миром [1]. Информационная среда человека формируется путем 
выделения существенных для формирования его информационных 
потребностей связей в информационном пространстве [2].  

Информационная потребность возникает тогда, когда человек осознает 
несоответствие своих знаний (внутреннее условие деятельности) состоянию 
информационной среды (внешние условия деятельности). Осознание 
информационной потребности зависит от возможностей восприятия и 
переработки информации, от наличия знаний о структуре информационного 
пространства (метаинформации). Для того чтобы формировались такие 
возможности, необходимо, чтобы информация еще и попала в зону внимания 
человека. Человек осознает лишь те сигналы, которые для него в данный 
момент имеют наибольшее значение. Остальные сигналы игнорируются [3]. 
Для осознания информационной потребности очень важны установки человека: 
что для него важно, ценно, что нравится. Такие установки не всегда осознаются 
человеком. Это говорит о том, что информационная потребность включает две 
компоненты: осознанную, которая зависит от метаинформации, и 
неосознанную, которая зависит от свойств информационного пространства 
переключать внимание человека на конкретную информацию (от фасцинации). 

Возможность перехода неосознанной компоненты информационной 
потребности в осознанную во многом зависит от того, как организована 
информационная среда человека. Если информационная среда организована в 
соответствии с основными законами и закономерностями функционирования 
информационных процессов, она будет способствовать развитию человека как 
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творческой личности, способствовать формированию высших, духовных 
потребностей. Примитивно организованная информационная среда формирует 
и примитивные информационные потребности, не создает условий для 
развития человека. 

ХХI век сегодня называют информационным веком и веком электронной 
информации. Для него характерно агрессивное наступление информационных 
технологий и «расползания» электронной информации. Сейчас в обществе 
происходит электронно-информационная революция. Идет глобальная 
интернетизация, что становится решающим фактором всех сфер 
жизнедеятельности [4].  

В настоящее время растет роль в жизни многих людей деятельность в 
виртуальной реальности. Неограниченное увеличение влияния этой реальности 
на людей ведет к разрыву связей между человеком и окружающим миром. Это 
является основой процесса роботизации личности, что приводит к росту 
случаев девиантного поведения в обществе. Формируется дегуманизованная 
информационная среда как у отдельного человека, так и у общества в целом. 

Взаимодействие с любой ситуацией начинается на информационном 
уровне. Результат такого взаимодействия зависит от качества сформированной 
человеком информационной среды. Опасные, кризисные ситуации возникают 
вследствие неправильного формирования информационной среды, когда 
нарушаются принципы ее формирования, следующие из универсальных 
законов [5]. 

В условиях глобальной информатизации общества людям необходимо 
изучить «правила поведения» в информационном пространстве. Сейчас 
информация, минуя социальные фильтры, мгновенно может перейти от 
отдельного человека на глобальный уровень. Поэтому в XXI веке каждый 
человек должен понимать свою ответственность за состояние информационной 
среды человечества, а состояние информационной среды определяет все 
жизненные процессы в человеческом обществе, так как информационная среда 
– не только основа функционирования общества как единого целого, но и 
основа ноосферы, обеспечивающая объединение в единую систему биосферу, 
техносферу и социальную среду человечества. 

В связи с формированием информационного общества изменяются задачи 
и функции библиотек. В современных условиях основной задачей библиотек 
становится содействие формированию комфортной и надежной 
информационной среды пользователей. 

Библиотеки имеют возможность направления процесса развития 
информационных ресурсов от хаотического накопления до формирования 
гармоничной информационной среды. 

Пользователям, «избалованным» изобилием Интернет, библиотека 
должна предоставлять больше возможностей для индивидуальной работы, 
стимулировать пользователей регулярно обращаться к услугам библиотеки. 

Сегодня усиливается образовательный акцент деятельности библиотек, 
формируется новая парадигма их деятельности, утверждается новый образ 
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библиотеки, который соответствует парадигме общества знаний. Библиотеки 
превращаются в научно-образовательные учреждения [6]. 

Сейчас возросла потребность в просветительской работе библиотек не 
только путем непосредственного общения с пользователями, но и в Интернет. 

Современные библиотеки все больше участвуют в формировании 
образовательного пространства страны, успешно обеспечивают доступ своим 
пользователям к информационным ресурсам. Освоение информационно-
коммуникационных технологий позволяет придать деятельности библиотек 
глобальный характер. В соответствии с новыми технологиями  необходимо 
развивать и возможности культурно-просветительской деятельности для 
гармонизации и гуманизации информационного пространства, развивать 
корпоративное взаимодействие библиотек в этих направлениях. Задачей 
библиотек становится противопоставление агрессии СМИ в информационном 
пространстве гармоничной, направленной на гуманистические цели 
информационной среды, которая дает человеку поле свободного выбора 
информационных ресурсов и способствует формированию гармоничных 
информационных потребностей.  
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ВНЕСОК Л.Б. ХАВКІНОЇ У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДОЗНАВСТВА 
 
Любов Борисівна Хавкіна – одна з найзначніших представників 

харківської бібліотечної школи. З її ім’ям пов’язаний початковий період 
розвитку бібліотекознавчої думки в Україні. Теоретичні дослідження, широка 
практична діяльність, організаторські здібності ставлять її один ряд з 
видатними бібліотекознавцями світу. Дуже вагомий внесок її був у сфері 
комплектування, організації, каталогізації та класифікації бібліотечних фондів. 
Ідеї Л. Б. Хавкіної залишаються прогресивними і актуальними й на теперішній 
час. Її творчі ідеї не тільки здобутки історії. Потрібно, щоб вони стали 
стимулом для розвитку бібліотечного фондознавства. 

Серед різних напрямів діяльності Л. Б. Хавкіної, одним із головних було 
вивчення діяльності зарубіжного бібліотечного досвіду. Подорожі за кордон 
укріпили її демократичні погляди на бібліотечну справу, тому її роботи із 
«буржуазним нововведеннями» піддавалися критиці.   

Любов Борисівна Хавкіна в діяльності бібліотек розрізняла такі основні 
функції: 

- культурологічну: збереження книг від зникнення і надання їх для 
занять та читання 

- соціально-педагогічну: використання книг для соціального виховання 
читачів, для з’єднання мас читачів за допомогою друкованого слова із 
економікою, політикою, господарством та культурним життям країни  

Вона, надавала величезне значення організації спільної роботи бібліотек, 
пропагувала ідеї координування та кооперації бібліотек, бачила в них єдині 
можливі засоби до безвідмовного задоволення запитів читачів і до активного 
використання фондів. Також вона пропагувала й пересувні бібліотеки. 

Погляди Л. Б. Хавкіної з питань теорії та методики комплектування 
бібліотек різних типів представляють цілком чітко оформлену систему, що 
охоплює всі сторони цього процесу роботи бібліотеки. Основні її положення 
комплектування бібліотечних фондів: 

- комплектування фондів повинно бути нерозривно пов’язане із 
роботою бібліотеки з обслуговування читачів; 
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- співвідношення повноти комплектування типу бібліотеки; правильне 
визначення обов’язкового примірника як важливого джерела 
книгозабезпечення; 

- в основі відбору книг повинні бути ідеологічні принципи; 
Л. Б. Хавкіна виступла за високо науковий та художній рівень складу фонду 
загальноосвітніх бібліотек; 

- при комплектуванні необхідно враховувати профіль бібліотеки, 
повинна бути відповідність бібліотечного фонду середовищу, котре конкретна 
бібліотека обслуговує; відбір книг необхідно здійснювати в залежності від 
запитів тої частини населення, інтереси якої вона повинна задовольняти; 

-  основою відбору необхідної для бібліотеки літератури є бібліографія; 
- склад фонду бібліотеки потребує періодичних  перевірок;  
- необхідна координація роботи з комплектування мережі бібліотек 

шляхом розподілу між ними спеціалізації та використання книг за допомогою 
міжбібліотечного абонемента. 

Великою заслугою Л. Б. Хавкіної є активна наукова розробка та 
пропаганда систематичної розстановки книг. Вона ввела у практику бібліотек 
створені нею для російської мови авторські таблиці методом Кеттера – 
двозначні та тризначні. Крім цього нею були розроблені двозначні таблиці 
іноземними та українською мовами. Використання цих таблиць значно 
прискорює підбір книг за вимогами читачів та зворотну розстановку книг на 
полицях. 

Л. Б. Хавкіна вела пропаганду стосовно відкритого доступу до фонду 
всемірно підкреслюючи його позитивний вплив на читачів. В цьому вона 
бачила засіб приближення книги до читача та прискорення видачі, а потім і 
«методичну цінність», можливість колективного керівництва читанням. 

Також Любов Борисівна Хавкіна зробила великий внесок у розробку 
проблеми теорії та практики каталогізації та класифікації фондів и тим сприяла 
повсюдному впровадженню каталогів у практику бібліотек, підвищенню їх 
якості, добивалась відповідності системі каталогів типу бібліотеки та об’єму її 
фонду. Головні ідеї Л. Б. Хавкіної стосовно каталогізації: 

- каталоги – обов’язкова приналежність усіх без виключення бібліотек; 
- бібліотечні каталоги виконують дві основні функції: рекомендаційну 

та довідкову; 
- в основу створення усіх видів каталогів повинні бути покладені єдині 

правила опису документів, диференціюванні в залежності від типів бібліотек та 
видів каталогів; 

- система каталогів залежить у першу чергу від об’єму бібліотечного 
фонду; 

- з двох каталогів – систематичного та предметного – переважним є 
предметний каталог, який потрібно створювати шляхом конкретної 
розшифровки звичного для читачів предметного покажчика до систематичного 
каталогу; 

- найбільш раціональним видом каталогів є словниковий каталог; 
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- для координації та кооперація бібліотек необхідна система – зведений 
каталог; 

- повернення друкованих каталогів у формі книги. 
Таким чином, внесок Л. Б. Хавкіної доцільно вивчати на сучасному етапі 

розвитку фондознавства та бібліотекознавства, тому що питання які вона 
вивчала в свій час остаються актуальними і сьогодні. 
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МЕДІАПРОСТІР ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 
 

Інформаційний простір як складна соціальна система не є застиглим 
конгломератом, він розвивається і еволюціонує разом із розвитком суспільства, 
а точніше разом із розвитком інформаційних потреб суспільства і можливостей 
їх задоволення. У результаті такого еволюційного розвитку виникає якісно нова 
форма «існування» інформації – медіапростір. 

Історико-динамічний підхід до розвитку медіапростору декларує у своїх 
роботах В. Ільганаєва, яка зазначає, що інформація, яка циркулює СК каналами, 
постійно доповнюється в процесі соціальної діяльності (матеріальної або 
духовної). Вона досягає рівня інституціональності, коли виникає потреба в її 
фіксації, збереженні, обробці, параметризації, створенні способів її поширення і 
використання, а також засобів подолання її «вибуховості» через засвоєння 
знань, виведених або існуючих через закони природи, буття соціуму або 
становлення людини [2]. 

Послідовна зміна комунікаційних систем, що забезпечують задоволення 
інформаційних потреб суспільства, відбувається не стихійно, а в силу кризи 
комунікаційних каналів, яка полягає в тому, що ці канали перестають 
задовольняти комунікаційні потреби окремих людей та суспільства у цілому. 
Розв'язання кризи досягається шляхом біфуркації (розділення) переобтяжених 
каналів.  

Виділяють чотири біфуркації, які відбувалися на стику археокультури і 
палеокультури (III тис. р. до н. е.), на стику палеокультури і мануфактурної 
неокультури (1440-ті рр.), на стику мануфактурної та індустріальної 
неокультури (початок XIX століття), у наш час – перехід від неокультури до 
постнеокультури (кінець XX століття) [3]. 

У кожній з біфуркацій властивості комунікаційної системи визначаються 
пануючими у суспільстві нормами і способами фіксації, зберігання і поширення 
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культурних сенсів. Розрізняють такі рівні комунікаційної культури: словесність 
– книжність – мультимедійність. 

На перших етапах розвитку комунікаційних процесів (словесність – 
книжність) потреби суспільства в інформації багато в чому задовольнялися 
засобами мистецтва і засобами друку. У візуальній статичній комунікації 
складається декілька каналів художньої і пізнавальної комунікації: 
образотворчий, включаючи скульптуру малих форм, архітектурно-
містобудівний, включаючи скульптуру великих форм і зовнішню рекламу, 
друкарсько-оформлювальний. Своєрідність образотворчих видів і різновидів 
комунікації полягає не в технічних, а в семіотичних особливостях цих видів і 
різновидів в умінні модифікувати образотворчо-виразні можливості.  

Уже у 1914 р. М. Волошин писав, що існує лише одне театральне 
видовище, яке безумовно володіє довірою публіки. Це – кінематограф [1, с. 
206]. Елементи мистецтва майбутнього слід шукати не в стоншеннях старого 
мистецтва. Майбутнє мистецтво може виникнути, на думку М. Волошина, 
тільки з нового варварства. 

На стику ХІХ і ХХ століть виникають і нові інформаційні потреби, що 
призводить до формування мануфактурної та індустріальної неокультури, а 
розвиток засобів, що забезпечують комунікацію в ХХ столітті, визначає і 
перехід від неокультури до постнеокультури, коли основою функціонування 
інформаційних процесів стає медіапростір. 

З початку 70-х р. стала розвиватися концепція управління 
інформаційними ресурсами (УІР). Ресурсний підхід до інформації визначає 
наступне десятиріччя, упродовж якого цілковито відбулось теоретичне 
обґрунтування принципів, стандартів і політики в галузі інформаційної 
діяльності і практичні пошуки: методів обробки інформації на базі 
автоматизованих систем, систем телекомунікації, засобів передачі, 
представлення інформації, підвищення економічності та ефективності 
інформаційних систем. Теоретично це знайшло втілення в концепції 
документознавства [2]. 

У кінці XX ст. одночасно з розширенням виразних і образотворчих 
можливостей телебачення йшло освоєння і розширення можливостей 
комп'ютерної техніки. Це привело до створення мережі Інтернет і поступового 
збільшення кількості її користувачів. Ця мережа є синтезом чисто вербальної 
комунікації з позасловесною, а також візуальною і аудіальною. 

Аудіовізуальний комунікативний простір розширюється як по лінії 
технічного вдосконалення традиційних візуальних ЗМІ (новий формат 
кінематографа, сучасна техніка запису, відтворення і передачі на великі відстані 
звуку і зображення), так і по лінії створення принципово нових засобів МК. 

На закінчення відзначимо, що медіапростір є динамічною системою, що 
розширюється у міру розвитку суспільства, – ця ключова властивість 
медіапростору дозволяє йому адаптуватися до поточної соціальної ситуації, а 
також видозмінюватися відповідно до формування нових інформаційних 
потреб суспільства і під впливом «технократичних» аспектів розвитку людської 
цивілізації. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ» И 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ» 
 
Рассматривая  музыкальное произведение и музыкальный текст с точки 

зрения социальных коммуникаций необходимо констатировать тот факт, что 
музыкальный текст посредством языка, знаков, сигналов и символов выражает 
суть музыкального произведения.  

Основным объектом исследования в музыковедении, обычно, является 
музыкальное произведение, так как специалистов чаще всего интересует его 
автор. Если произведение конкретно, материально и имеет автора, то текст – 
это не субстанциональная характеристика объекта, а определенный угол зрения 
на него – «поле методологических операций». Текст не может иметь автора, 
поскольку существует только в дискурсе, ощущается только в процессе своего 
производства. Образ автора если и присутствует в тексте, то сконструирован 
читателем, слушателем. «Автор» – это концепт, мысль об авторе, так же 
конструируемая интерпретатором (в том числе и самим композитором), как и 
мысль о содержании музыкального произведения. Таким образом, в центре 
внимания текста оказывается не автор, а адресат. 

Посредником между композитором и слушателем в первую очередь 
выступает нотный текст. Обычно музыкальный текст рассматривается как 
зафиксированная, выраженная в виде нотных знаков сторона произведения. 
Некоторые исследователи склонны считать художественный текст объективной 
материальной данностью, чувственно воспринимаемой частью произведения. 
Поэтому часто отождествляют музыкальный текст с нотным текстом. В рамках 
музыковедения имеет место двойственное понимание музыкального текста: как 
«система жесткой фиксации авторского замысла – нотный текст» и некое 
структурированное поле смысла, актуализированное в акте звучания. В 
действительности, музыкальный текст не есть часть произведения, не нотная 
запись. 
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Нотный текст – это система конвенциальных знаков, визуально 
выражающих структуру, архитектонику музыкального произведения. С нотного 
текста музыкальный текст только начинается, требуется еще процедура 
распредмечивания смысла в реальном звучании и в процессе восприятия этого 
текста слушателем, а также необходимо определенным образом организованное 
мышление интерпретатора по поводу данного музыкального произведения. 

Музыкальный текст, как и нотный, обладает семиотическими 
структурами: языком, синтаксисом, семантикой и прагматикой. Однако 
взаимодействие реципиента с этими структурами в обоих случаях различно. 
Язык нотного текста – это совокупность графических знаков (нот, ключей, 
знаков аллитерации, указаний громкости, темпа и т.д.) и правил их сочетания. 
Денотатом нотных знаков выступает звук, занимающий свое конкретное место 
в системе темперации. С языком музыкального текста дело обстоит намного 
сложнее. 

Музыкальный текст – это вид художественного текста, который сводится 
к тексту в широком смысле как к воплощенному в предметах физической 
реальности сигналу, передающему информацию от одного сознания к другому 
и поэтому не существующему вне воспринимающего его сознания. Поскольку 
любой текст – это «всякий связный знаковый комплекс», то музыкальный текст 
есть специфическая знаковая структура, целью которой является передача 
художественной информации звуковременного свойства. 

Опираясь на хрестоматийное определение языка («любая упорядоченная 
система, служащая средством коммуникации и пользующаяся знаками»), 
музыковеды ведут спор о наличии или отсутствии в музыкальном тексте 
знаков, аналогичных знакам естественного языка. Представители традиционной 
музыкальной науки отождествляют музыкальный язык с комплексом средств 
музыкальной выразительности (ритмом, темпом, интонацией, гармонией, 
тембром).  

По определению  М.Ш. Бонфельда музыкальный текст не хаотичен, он 
структурирован и «членоразделен», но не дискретен. Структурными единицами 
музыкального текста становятся не знаки, а субзнаки (аналогичные морфемам 
естественного языка): «...музыкальное произведение – это речь, опосредованная 
не языком (семиотической системой слов-знаков), но системой субзнаков, вне 
речи (т. е. вне произведения) не обладающих устойчивым значением и 
приобретающих его только в качестве частиц целостного знака. Так снимается 
антиномия между текстом (высказыванием, дискурсом) и знаком в 
музыкальном искусстве».  

Таким образом, звучащий музыкальный текст не знаковая система, а 
текст-знак, коррелирующий не с языком, а с речью – единичным, а потому 
уникальным, актом трансляции смысла. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В 

ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Трансформація та розвиток техніко-технологічної сфери електронних 

комунікацій обумовлюють необхідність абсолютно нового погляду на розвиток 
всіх елементів електронного книговидання, а особливо, на проблему 
трансформації інституту авторства в сучасному електронному просторі, що 
зумовлює актуальність теми дослідження. Електронне книговидання є однією з 
головних умов існування електронної комерції – як шлях прямої електронної 
доставки контенту та пристроїв для його читання, представлення низки послуг 
– замовлення, купівлі товарів або інших послуг, які потім доставляються до 
покупця традиційним шляхом. Формування та розширення світогляду, 
організація дозвілля, дистанційне навчання, наукові комунікації, які 
здійснюються за допомогою електронних видань – це лише кілька прикладів 
он-лайн послуг, існування яких неможливе без використання електронного 
книговидання. Проблема функціонування інституту авторського права є однією 
з ключових у сучасному книговиданні, як традиційному, так й електронному. 
Нині є необхідним узагальнення ґрунтовних досліджень цього явища, що 
розглядається з різних ракурсів, саме в контексті розвитку соціокомунікативної 
діяльності, яка впливає на процеси створення й передачі соціально значущої 
інформації в суспільстві. 

Питанням трансформації функціонування авторства як соціального 
інституту в інформаційному середовищі присвячено велику кількість праць 
вітчизняних та зарубіжних учених. Значними в контексті нашого дослідження є 
роботи таких науковців, як В. А. Маркової, Р. Барта, які займалися розробкою 
питань, стосовно значення книги й автора в культурологічному аспекті. З точки 
зору захисту представлення та надання доступу до електронних видань в 
бібліотечній практиці можна відзначити праці А. Марущака, Н. Н. Литвинової, 
Р. Поліщука. Щодо вивчення питання у сфері розробки нормативно-правової 
бази слід назвати публікації О. Штефан, Л. Мамчур та інших. Дослідження 
особливостей авторського права саме в цифровому середовищі представлено в 
роботі Е. А. Казарян. Серед зарубіжних науковців особливо цінними є роботи 
Дж. Пілча, Р. Дарнтона, які досліджують загальносвітові тенденції розвитку 
інституту авторського права. 

Проведений аналіз наукових джерел констатує наявність великої 
кількості  поглядів на означені питання й необхідність їх узагальнення та 
адаптації до існування інституту авторського права саме в електронному 
середовищі України на сучасному етапі його розвитку, зокрема в книговиданні. 
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Аналіз Інтернет-середовища в правовому аспекті як такого та 
міжнародної практики його регулювання свідчить, що специфіка всесвітньої 
мережі полягає в її дуалістичній природі. По-перше, Інтернет — це 
телекомунікаційна мережа та ієрархічна структура, яка включає певні єдині 
стандарти обміну інформації та єдину систему адресації. А по-друге — це 
глобальний (всесвітній) і загальнодоступний інформаційний простір, котрий не 
має єдиного централізованного керування, єдиного власника та відокремленого 
майна [4, С. 27]. 

При узагальнюючому аналізі проблем, пов'язаних з охороною 
авторського права в електронному книговиданні можна виділити наступні: 

• захист інформації, при розміщенні її в цифровому середовищі; 
• контроль власників авторського права і суміжних прав за 

використанням об‘єктів в мережі Інтернет; 
• діяльність електронних та традиційних бібліотек з дотриманням вимог 

законодавства у сфері авторського права; 
• регулювання питань використання об’єктів авторського права і 

суміжних прав у мережі Інтернет нормами міжнародних договорів та 
вітчизняного законодавства. 

Серед способів захисту авторського права в мережі Інтернет можна 
виділити наступні: ідентифікація об‘єктів авторського права; цифровий підпис; 
система цифрових водяних знаків; обмеження доступу до матеріалів, що 
розміщені в Інтернеті, за допомогою авторизації; методи криптографічного 
перетворення матеріалів; метод антикопіювання; створення електронних 
відкритих репозитаріїв. 

Контроль власників авторського права за використанням об‘єктів в 
мережі Інтернет полягає в обмеженій функціональності із встановленням 
кількості використань документу або дати доступу до нього; можливість 
застосування кодів доступу, які дозволяють користувачам „вимикати” захисні 
механізми, вбудовані в твори, використання технології цифрового підпису, та 
оформленням цифрового сертифікату та інше [3]. 

Окремі винятки та обмеження у сфері авторського права стосуються 
безпосередньо бібліотек. Так за законом передбачається, що допускається без 
згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне 
відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких 
не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку й документ 
або його частина використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного 
дослідження; відтворення твору є поодиноким випадком і не має 
систематичного характеру [2, ст. 22]. 

На основі одержаних повноважень суб’єкт авторського права, його 
повірений чи організація колективного управління надає електронній бібліотеці 
невиключні права на використання об’єктів авторського права шляхом 
укладання з нею відповідного договору. Також цим договором передбачається 
виплата авторам чи іншим особам, що мають авторське право, винагороди 
електронною бібліотекою. 
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Електронні копії творів мають супроводжуватися застереженням щодо 
заборони неправомірного використання твору, зокрема його копіювання та 
розповсюдження, також слід вказати на впровадження системи ліцензійного 
доступу до електронних видань, які надають доступ до електронних ресурсів з 
низкою обмежень, які визначаються постачальниками ресурсів та бібліотекою. 

На сьогодні положення національного законодавства відповідають 
нормам міжнародних договорів, зокрема зазначеним Договорам ВОІВ, до яких 
приєдналася Україна у 2001 році. Основні вимоги, передбачені щодо охорони 
авторського права і суміжних прав на рівні міжнародного законодавства, діють 
і в Україні. 

Різноманітність вимог, що регулюють надання доступу й використання 
електронних видань з точки зору авторського права дещо ускладнює завдання 
інформування користувачів. Автори, користувачі та дистрибьютори 
електронних видань повинні керуватися в своїх діях низкою нормативно-
правових актив, які регламентують їх діяльність й у разі порушення нести 
правову відповідальність за скоєння злочину.  
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК МІСТА ХАРКОВА 
 
Мета доповіді: звернутися до історичних засад бібліотек, які існували на 

Харківщині в минулому, нагадати про їх досвід, що спонукає продовжувати їх 
досягнення, переймати кращі надбання. Існуюча зараз в Харкові мережа 
сучасних бібліотек за своєю сутністю, функціями, задачами та зв’язками з 
іншими соціальними інститутами є спадкоємицею багатовікових бібліотечних 
традицій, що беруть свій початок ще у 18ст. У процесі їх розвитку можна 
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виділити три етапи про які і піде мова у доповіді: початковий 
(дореволюційний),  радянський та етап незалежності.  

Першою бібліотекою Слобожанщини стало зібрання книг Харківського 
колегіуму, основа якого почала складатися у 30-х рр. 18ст. Його фонди 
постійно зростали, зокрема, завдяки пожертвам меценатів серед яких були 
єпископи, ректори, префекти, та інші мешканці краю. Відомо також, що 
колегіум спеціально закуповував книги. Керівництво колегіуму піклувалося про 
приміщення для бібліотеки та збереження книг. Була і невелика бурсацька 
бібліотека з навчальними посібниками, словниками. Як і у більшості бібліотек 
18ст. у бібліотеці Харківського колегіуму переважали богословські книги 
латинською мовою, але були представлені і світські видання, які надавали 
можливість ознайомитися зі здобутками тогочасної науки та суспільної думки ( 
історична, філософська література і окремі праці з географії та природничих 
наук). Крім друкованих видань зібрання Харківського колегіуму містило 
рукописи, рідкісні видання, чимало праць написаних професорами.  У 1769 р. 
кількість книг досягла 2500 томів, а у 40-х рр. 19 ст. - 5000. Бібліотека 
обслуговувала студентів, викладачів, керівництво колегіуму. Не було перешкод 
і для інших бажаючих ознайомитися з її книжковим зібранням. Бібліотека 
цілком забезпечувала учбові потреби закладу і була важливим чинником у 
культурному та освітньому поступі регіону. Деякі її традиції були подовжені 
бібліотекою  Харківського університету. 

З відкриттям у 1805 р. Харківського університету розпочала свою 
діяльність і заснована при ньому В. Н. Каразіним бібліотека.  Основу її фонду 
склали 3219 книг та колекція естампів придбані у Петербурзі Каразіним. У 
поповненні її фондів також важливу роль відігравали пожертви дворян та 
різних установ. Управління бібліотекою на початковому етапі було доручене 
професорам. Перший розроблений Каразіним устав засвідчував, що 
користування бібліотекою дозволене не лише професорам але і всій «публіці». 
За початковий період за для устрою бібліотеки було зроблено небагато. Хоча 
професори, що з 1805-1837 рр. керували бібліотекою були авторитетними 
вченими і розуміли її значення і роль у діяльності університету, однак зайняті 
численними обов’язками вони не могли приділяти бібліотеці достатньо часу та 
уваги. Перші кроки до упорядкування бібліотеки були зроблені В. Я. 
Джуньковським (керував бібліотекою 1824-1825 рр.). У 1835 р. бібліотека 
отримала нове приміщення в одному з трьох корпусів побудованих за проектом 
Є. А. Васильєва. Устав того ж року приніс бібліотеці значне збільшення 
асигнувань на придбання літератури; посада бібліотекаря більш не суміщалась 
з професорським званням. Фонд почав швидко зростати, щорічно збільшуючись 
в середньому на 1500-1600 книг. Важливим джерелом отримання як 
вітчизняних так і чужоземних видань був книгообмін. Остання дореволюційна 
комісія вказала на несумірність персоналу з обсягом роботи: за перше століття 
діяльності фонд бібліотеки зріс у 40 разів, в той час як штат з трьох 
чоловік(1805) до п’яти (1890). У 1900 р. бібліотекарем було призначено К. І. 
Рубінський. Його зусиллями до 1912 р. штат зріс до 21 чоловіка. Бібліотека 
Харківського університету була однією з перших серед працівників якої 
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з’явились жінки. До початку 20 ст.  за величиною фонду (біля 200 тис. одиниць) 
університетська бібліотека стає одним з найбільших книгосховищ, 
відбуваються значні якісні зміни в організації її діяльності, покращується 
матеріальне становище, зростає її авторитет. 

Історія бібліотечної справи в 19ст. пов’язана з історію бібліотек при 
навчальних закладах, приватних, публічних, громадських бібліотек. У 
дореволюційний період розвиток бібліотечної справи суттєво залежав від 
приватної, громадської ініціативи, яка виявлялася у меценатстві, 
благодійництві, відкритті численних бібліотек товариствами та громадами. 
Прогресивна громадськість вважала за нагальну потребу створення 
упорядкованої мережі місцевих бібліотек як просвітницьких установ для 
піднесення культурного Харкова. Становлення різноманітної бібліотечної 
мережі відбувалося при взаємодії органів місцевої влади та громадського 
самоврядування. До правління публічних, громадських бібліотек обов’язково 
обиралися представники земської управи, думи, товариства грамотності, 
закладів освіти, а також її попечителі та засновники.  

Так, завдяки зусиллям групи зацікавлених осіб у 1886 р. в Харкові було 
відкрито громадську бібліотеку (нині ХДНБ ім. В.Г. Короленко). З перших 
років її діяльності постійно зростав фонд, кількість читачів та відвідувань. 
Бібліотека фінансувалася  з невеликої  субсидії  від Міської думи, приватних 
пожертв, прибутків від передплатників та благодійних вечорів. Завдяки 
клопотанням харківської громадськості почалася активна робота щодо 
забезпечення книгозбірні спеціальним приміщенням. Урочисті входини до 
будинку розробленого за проектом Бекетова відбулися 28 вересня 1901 р.  Від 
самого початку діяльність бібліотеки характеризувалася активними пошуками 
шляхів адекватного реагування на інформаційні потреби користувачів. Це дало 
їй змогу вже наприкінці 19 ст. забезпечити своїми послугами значну кількість 
харків’ян різних соціальних верств. Вже у 1903 р. вперше серед громадських 
бібліотек Росії тут започатковано музичний відділ,  відділи автографів, 
рукописів, та літератури з єврейства. В цей же час за підтримки харківських 
вчених засновано український відділ, відділ літератури про Слобожанщину, 
Харків. Стрімкий розвиток книгозбірні сприяв зростанню її авторитету серед 
бібліотечної громадськості. Колеги з інших бібліотек зверталися за 
консультаційною та практичною допомогою. Враховуючи потреби 
бібліотечних кадрів у професійних знаннях, ХГБ створює відділ 
бібліотекознавства, який вже до кінця 1904 р. мав у своєму фонді 2200 
документів з бібліотечної справи. Цим було започатковано новий напрям 
роботи бібліотеки – наукову діяльність в галузі бібліотечної справи, розвитку 
якої багато в чому сприяли міжнародні зв’язки закладу. Серед перших 
закордонних партнерів ХГБ були найбільші у світі книгосховища.  Видатним 
співпрацівником ХДБ була Л.Б. Хавкіна, яка безпосередньо брала участь в усіх 
значних подіях що відбувалися в бібліотеці до революції (нотний абонемент та 
відділ бібліотекознавства були відкриті саме за її ініціативою). Пропонуючи 
перейняти досвід США, вона також виступала за створення в Росії закладів з 
підготовки бібліотечних кадрів. У 1917 р. на відкритих у Харкові курсах з 
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позашкільної освіти Л. Б. Хавкіна  читала курс «Бібліотечна справа та добір 
книг». До їх програми входило одвідування бібліотекознавчого відділу ХДБ. 
Початок професійній підготовці бібліотекарів поклали бібліотечні курси, 
організовані товариством грамотності у 1918 р. де Л.Б. Хавкіна читала лекцію 
про особливості публічних бібліотек у передових країнах. Практичні заняття 
проходили на базі відділу бібліотекознавства ХДБ. 

Характерною особливістю другого етапу, пов'язаного зі встановленням  і 
функціонуванням радянської влади, можна визначити централізацію 
бібліотечної справи, створення системи бібліотек різних типів, встановлення 
зв’язків з громадськими органами та іншими закладами. Проте їх діяльність 
була спрямована на здійснення політики партії і радянської держави. Перед 
бібліотеками було поставлено завдання пропаганди комуністичної ідеології, що 
викликало зміни у комплектуванні фондів, політиці керівництва читанням.  

Війна 1941-1945 завдала значної шкоди матеріальній та кадровій базі 
бібліотечної справи, історично складеному національному бібліотечному 
фонду. Деяким бібліотекам довелося розпочинати комплектування з нуля, як це 
сталося з бібліотекою Харківського державного бібліотечного інституту ( нині 
ХДАК), що за воєнних часів втратила весь свій фонд. Але 10 липня 1947 р. 
Харківський державний бібліотечний інститут відновив свою діяльність і вже з 
серпня 1947 почала працювати бібліотека при ньому. Не дивлячись на складні 
умови (тісне приміщення, нестачу обладнання, коштів на комплектування ) 
поступово фонд зростав і у 1956/57 навчальному році  зрівнявся з показниками 
довоєнного періоду і перебільшив їх: 140 тис. книг, брошур, журналів. 

Разом з відновленням діяльності і інших учбових закладів повстають і 
бібліотеки при них. Продовжує свою діяльність ХГБ, що ще у передвоєнні часи 
отримала статус державної та була визнана одним з провідних наукових 
бібліотечних закладів країни. Збагачується коло закладів та громадських 
організацій з якими бібліотека підтримує стосунки. 

Третій етап у діяльності харківських бібліотек починається з 1991 р. в 
період незалежного державного будівництва. В цей період відкриваються 
платні ВНЗ. При яких створюються бібліотеки.  

В цей період бібліотеки трансформують свої функції відповідно до 
потреб нового суспільства, опановують інноваційні методи обслуговування 
читачів на основі комп’ютерних технологій. Бібліотеки ВНЗ першими 
опановують новітні технології, створюють комп’ютерні мережі, впроваджують 
в роботу автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС): «Лібер», 
«Ірбіс», «УФД / Бібліотека», автоматизують технологічні процеси, надають у 
користування читачам електронні каталоги та повнотекстові бази даних тощо. 
На нових засадах створюється «Бібліотечне товариство» та «Асоціація 
інформаційно-бібліотечних технологій (АСІБТ)», розширюється міжнародне 
співробітництво, визначаються місце і роль бібліотек в системі соціальних 
комунікацій.  

До процесів автоматизації приєднуються також і публічні бібліотеки за 
проектом АСІБТ та участю Харківської міської ради створюється локальна 
мережа публічних бібліотек міста на основі АІБС «Абсотек». 
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Сьогодні через Інтернет до електронних каталогів та повнотекстових баз 
даних харківських бібліотек мають віртуальні користувачі.  

Таким чином, звернувшись до історичних засад розвитку харківських 
бібліотек ми дослідили три етапи початковий (дореволюційний),  радянський та 
етап незалежності. Свої джерела бібліотеки Харкова беруть ще у 18ст. тому 
вони є берегинями багатовікових бібліотечних традицій але постійно 
розвивають свої соціальні функції в суспільстві та впроваджують інновації в 
щоденну діяльність.  
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БІБЛІОТЕЧНА ЦЕНЗУРА В УМОВАХ ГЛАСНОСТІ 

 
Цензура в сфері бібліотечної діяльності виникла і існувала як потужний 

інструмент впливу на свідомість читачів, з одного боку, і як засіб обмеження 
доступу до «небезпечної» літератури – з іншого. Головними засобами цензури 
переважно були: видання певних циркулярів, розробка спеціальних інструкцій 
та положень, що визначали головні напрями бібліотечної діяльності, масові 
«чистки» книжкових фондів бібліотек, створення «спецхранів», підпали і т. ін. 
Але, на щастя, це вже сторінки із історії.  

В сучасних умовах будь-яка цензура позбулася статусу легітимної у 
багатьох цивілізованих державах з громадянським суспільством, зокрема в 
Україні, що призвело до того, що цензура сьогодні офіційно вважається 
трагічним минулим, яке аж ніяк не можна пристосувати до сьогодення. Більше 
того, цензура заборонена на законодавчому рівні, про що свідчить стаття 15 
діючої Конституції України. В сфері бібліотечної діяльності ми спостерігаємо 
ти ж самі зміни. Згідно із статтею 18 Закону України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» вилучення документів з бібліотечних фондів за 
ідеологічними чи політичними ознаками забороняється [3]. 

 На жаль, не зважаючи на офіційну заборону цензури, інколи ми 
продовжуємо наступати на «граблі несвободи». Так, у серпні 2008 року в 
Україні на виконання наказу Міністерства культури і туризму було розпочато 
здійснення заходів, направлених на вилучення із українських бібліотек книг, які 
розглядаються як «комуністично-шовіністська література» [1]. Цей випадок 
викликав цілу купу суперечок. Одні кажуть, що ці книги не несуть ніякої 
цінності, адже в них переважно викладається «політична брехня» радянського 
тоталітарного режиму, яка була на руку діючій владі. Інші говорять, що це наша 
історія і ми маємо знати, яке бачення картини світу в той чи інший період мали 
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наші пращури. На щастя, такі ситуації виникають украй рідко. Проте нагальним 
є вирішення питання, чи мають бібліотекарі в умовах сучасних процесів 
демократизації і гуманізації виступати в ролі цензора, відфільтровуючого 
«шкідливу» або «неякісну» літератури, а може, навпаки, бібліотеки мають 
працювати за принципом «вся інформація для всіх».  

Здавалось би, звідкіля в бібліотеці взятися «шкідливій» літературі. Тут на 
згадку одразу приходить епохальна книга Адольфа Гітлера «Майн кампф» – 
твір з відвертою пропагандою фашизму. В такому разі варто пригадати 
публікацію Ю. Н. Столярова на тему «Как найти золотую середину между 
свободой чтения и библиотечной цензурой», яка присвячена питанню цензури 
«небезпечної» літератури. В своїй статті Ю. Н. Столяров говорить: «Чому ж ми 
не вправі відмовити читачеві у видачі «Майн кампф», якщо просування цієї 
книги суперечить нашій соціальній місії? Розмірковування на кшталт того, що 
він завжди може дістати цю книгу в іншому місці, рівноцінне рішенню 
шкільного буфету продавати дітям горілку, сигарети, а то й наркотики: їх також 
нескладно дістати поза шкільними стінами. Інша справа, якщо бібліотека 
вбачає свою місію в повсюдному сприянні розвитку суспільних наук. Там 
«Майн кампф» буде такою ж складовою частиною фонду і одиницею видачі, як 
будь-який інший суспільно-політичний твір» [5, с. 73]. На нашу думку, це дуже 
переконливий аргумент.  

Новітньою формою прояву бібліотечної цензури виступає так звана 
цензура смаку, питання якої сьогодні дуже активно обговорюють провідні 
американські бібліотекарі.  Тут йдеться про «низькопробну» літературу, а саме 
про белетристику і, як наслідок, про виховання гарного смаку у читачів. 
Американські спеціалісти наголошують на тому, що головною задачею 
бібліотекаря є забезпечення фонду бібліотеки якісною інтелектуальною 
літературою, і виховання відповідного попиту у своїх читачів. Проте якщо 
фонди бібліотек будуть наповнюватись за таким принципом, може виникнути 
загроза втрати багатьох читачів [4]. Питання «цензури смаку» до сьогодні 
залишається відкритим. 

Цензура в Інтернеті має пряме відношення до бібліотечної сфери 
діяльності, адже сучасна бібліотека обов’язково має бути обладнана 
комп’ютерами з доступом до світової мережі Інтернет. Відповідно до 
«Основоположних принципів для європейської культурної політики» 
використання системи фільтрації або блокування в місцях суспільного доступу 
до Інтернету являє собою порушення прав людини; а якщо в місці суспільного 
доступу є обладнання фільтрації або блокування, то вони мають виступати як 
допоміжні засоби, і користувач в такому разі сам вирішує необхідність їх 
застосування [6, с. 33].  

І на кінець, в усі часи і в усіх країнах в цілях суспільної безпеки держава 
охороняла і продовжує охороняти свої таємниці: воєнні, економічні, медичні, 
комерційні та ін. Закрита для широкого суспільного користування  література 
існувала, існує і, скоріш за все, буде існувати завжди. Складні стосунки 
бібліотек і державного регулювання доступності інформації частіше за все 
вирішувалися однозначно: одні книги вилучалися із фонду назавжди, інші 



 64 

передавалися на зберігання в особливі приміщення – спецхрани. Всі найбільші 
бібліотеки у світі, які мають статус державних книгосховищ, в тій чи іншій 
формі обмежують видачу матеріалів, які являють собою державну або 
службову таємницю, а також видання ідеологічного характеру, поширення яких 
офіційною владою визнано небажаним в цілях охорони соціальних і етичних 
норм суспільства [2]. Виходячи з цього, від цензури нам не куди не подітися. 

На нашу ж думку, роль кожної сучасної бібліотеки має полягати в 
організації комфортного необмеженого доступу до своїх фондів. Жодна 
бібліотека не повинна обмежувати доступ до інформації виходячи із 
ідеологічних або політичних міркувань. Адже будь-яке обмеження може 
призвести до втрати читачів, особливо враховуючі сьогоднішні потужні 
інформаційні можливості Інтернету. 
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ПРОБЛЕМИ ЧИТАННЯ МОЛОДІ 

В ПЕРІОД ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

Поява і розвиток інформаційних технологій спричиняє суттєві зміни  
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організації життєдіяльності суспільства, трансформації та перегляду більшості 
соціокультурних пріоритетів та цінностей. Інформаційний простір дає 
допоміжні можливості отримання знань на основі різноманітної інтерактивної 
інформації щодо людської діяльності. 

Інформаційне середовище сприяє розвитку нової соціокультурної 
реальності, яка впливає на стан більшості сфер життя суспільства. Відбувається 
розширення меж соціокультурного простору, впровадження нових принципів, 
засобів та технологій в процес створення і розповсюдження культурних 
цінностей.  

Феномен читання завжди привертав увагу педагогів, психологів, 
бібліотекознавців, літературознавців, книгознавців, а культура читання 
трактувалася як органічний елемент культури особистості і суспільства 
загалом. Сьогодні, коли у світі спостерігається тенденція відчуження від книги, 
звужується коло читання, примітивізуються літературні смаки, фахівці 
гуманітарної й багатьох інших сфер мусять усвідомити, що інформаційна 
культура без культури читання, без розуміння читання як інтелектуальної і 
духовної діяльності, буде аморфним поняттям, не здатним ефективно впливати 
на формування суспільства знань. 

У сучасному інформаційному середовищі відкриваються нові можливості 
для бібліотек та читача – їхня віртуалізація. На перший погляд, може здаватися 
небезпечною надмірна інформатизація особистості, під впливом якої губиться 
пріоритет книги як джерела знань. Але неможна забувати, що книга є лише 
одним із носіїв інформації, а кінцевою митою користувача є отримання знань 
на основі отриманої інформації з будь-якого носія.  

На особу увагу в суспільстві у будь-які часи заслуговують покоління 
майбутнього – діти, юнацтво та молодь. Формування їх світогляду та в одночас 
читацьких інтересів та поглядів на основі народного фалькльору, класичної 
літертури, науковопоулярного жанру та ін. 

У процесі дорослішання читацька активність дітей знижується, наростає 
синдром примусовості, а відтак читання сприймається як нав’язлива і мало 
потрібна діяльність. Водночас книга як засіб виховання та самоосвіти підлітків 
має особливий сенс.  

Сучасна молодь (старшокласники середніх шкіл і їх випускники, а також 
студенти вишив) здебільшого не є активними і вдумливими читачами. Багато 
дослідників оцінюють становище з читанням як кризове; попри це високий 
статус книги у суспільстві зберігається. Певна частина молоді, студентство, 
збирає особисті бібліотеки, регулярно купує книги, хоч коло читання нині, 
здебільшого, функціонально обмежене пізнавальними та професійними 
інтересами. 

Таким чином, в період входження до глобального інформаційного 
простору проблеми читання молоді потребують досконалішого вивчення. 
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ВПОДОБАННЯ ЧИТАЧІВ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО  

СУСПІЛЬСИТВА  
 

Проблема літературних вподобань читача, а також значення книги у його 
житті є актуальною у наш час, адже книга не втратила свого першочергового 
значення і має великий вплив на свого користувача. Так інформація, яку 
отримує читач, впливає безпосередньо на нього і його подальше життя, а отже 
коректує долю цілого суспільства. 

Перші праці, присвячені вивченню, аналізу читання, як особистого або 
соціального явища, з’явилися лише на початку ХІХ ст. Так вже з ХІХ ст. вчені 
займаються вирішенням питання покращення читацького матеріалу та 
напрямків читання, залучення користувачів до бібліотек. І намагаються за 
допомогою типології читачів виявити їх інтереси. Також було звернено увагу 
на вплив соціального статусу, індивідуальних особливостей та впливу епохи на 
особистість користувача. 

Першими її дослідниками були: письменники, педагоги, статистики, а 
пізніше – народники, революціонери-демократи, інтелігенція та ін. Серед них 
такі відомі особистості: Л.І.Шаховський, А.С.Пуговін, В.І.Орлов, Н.А.Рубакін, 
А.М.Топоров, І.Є.Рискіна, С.А.Трубнікова, Л.Франкфурт, А.Бек, Л.Тоом, 
І.А.Шомракова, В.А.Бородіна, Л.М.Толстой, Н.А.Корф, Х.Д.Алчевська, 
А.П.Мічурін, Н.К.Крупська, М.А.Смужкова, А.П.Нечаєв, та ін. 

Вчені-бібліотекознавці займалися активним вивченням типології читачів. 
Так за читацькою діяльністю розрізняють такі ознаки: загальні – стереотипні; 
особливі характерні ознаки – соціальний стан, зовнішнє середовище, освіта; та 
особистісні – для конкретної людини. З позиції соціологічного підходу 
виділяють такі групи користувачів бібліотеки: селяни, робітники, науковці, 
жінки, чоловіки, молодь, діти, підлітки тощо. З позиції психологічного підходу: 
особливості сприймання текстів, відношення до самого читання та книги, 
мотиви та ін.  

В останні часи читання можна розглядати як потребу в інформації та 
отриманні знань: навчальних, професійних, на користь самоосвіті. Так 
збільшується кількість користувачів-студентів та юнацтва, що пов’язано з 
ростом інтересу до читання, хоча це в основному інформація щодо опанування 
навчальними дисциплінами. Але молодь виявляє інтерес і до досудового 
читання. 

Серед дорослого населення зростають запити на правову та економічну 
літературу. Найбільший попит мають теми — бізнесу, демократії, історії, 
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філософія, етики, соціології, екології, іноземної мови. Не останнє місце займає 
й «рекреаційне читання», яке корисне лише у невеликій кількості. 

Сучасний читач багато уваги приділяє новим, модним, або просто 
малотиражним книгам. Ця проблема криється у тому, що маловідомі 
письменники намагаються догодити читачу, а не створити високохудожній 
витвір мистецтва. Взагалі література, написана розмовною мовою, не тільки не 
допомагає розвитку користувача книги, але й справляє враження, що цей вид 
мистецтва простий і легкодоступний у пізнанні, саме це його і обезцінює. Такі 
книги у постійному використанні погіршують кругозір читача, не спонукають 
замислитись над важливими моральними проблемами.  

Для втілення ідеї в реальність потрібно проводити опитування, 
експерименти, тестування, інтерв’ю, бесіди, слідкувати за покупцями в 
книжкових магазинах, бібліотеках та ярмарках. Враховувати й те, що з’явилися 
нові групи користувачів із новими запитами. Розумно використовувати новітні 
технології, що так впливають на читача. 

Для поширення інформації, рекламування та заохочення треба залучити 
ЗМІ. Неодмінно варто звернутися до програми «буккросинг». Не допускати 
домінування легкої літератури над високохудожніми та 
високоінтелектуальними працями.  

Читач і книга тісно пов’язані і утворюють суцільне коло тому, якщо 
зачепити, змінити, вплинути на одну складову, піде ланцюгова реакція, яка 
обов’язково зачепить і другий компонент. Інформація, яку отримує читач, 
повинна бути естетичною, цінною, високого рівня, важливою, корисною. Вона 
повинна розвивати інтелектуальний і духовний світ користувача. 

У процесі вивчення важливо звернути увагу на мотиви, цілі, соціальний і 
культурний рівень читача, моду, ситуацію у навколишньому світі. Адже книги 
не тільки переказують історію, але й допомагають її творити. Вони пов’язують 
нас і минуле, навчають різноманітним наукам, розкривають перед нами цілий 
світ цікавого, потрібного і прекрасного. Вони є частиною минулих поколінь, 
голосом людських душ і клопіткої праці. 

В сучасному суспільстві читач постійно знаходиться в процесі 
безперервної освіти, а книга є лише одним із об’єктів читання: крім Інтернету 
використовують такі джерела інформації, як CD, DVD, аудіо та відео касети, 
електронні книги. Зараз інформаційні технології стали невід’ємною частиною 
навчального процесу. Так виникає інший тип читання: текст вже може бути зі 
звуком, зображенням та гіпертекстом.  

Таким чином, проблема читання, значення книги та інформаційних 
потреб  є актуальною у наш час стрімкого розвитку інформаційних технологій 
та поступового входження в інформаційне суспільство. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ 

БІБЛІОТЕК 
 
Бібліотечне обслуговування — це відкрита, багаторівнева підсистема 

бібліотеки за поданням всіляких інформаційних послуг, орієнтована на 
користувачів. Функціонування цієї підсистеми пов’язане з моніторингом, 
аналізом і оцінкою стану ринку реальних і потенційних потреб користувачів, іх 
очикувань, дослідженням розвитку інформаційно-культурних і освітніх послуг 
розрахованих на користувача ВНЗ, відповідності цих послуг потребам 
користувачів. 

Бібліотеки, пропонують своїм користувачам традиційні послуги та ті що 
виконуються в автоматизованому режимі: виконання бібліографічних довідок, 
різні види інформування та консультування, надають доступ до електронних 
каталогів та баз даних, в тому числі і повнотекстових. 

Бібліотеки вищих навчальних закладів першими реагують на зміни у 
запитах користувачів, розвивають інформаційне виробництво, змінюють 
технології, послуги виробляють нові інформаційні продукти.  

В останні десятиліття бібліотеки не обмежуються спостереженням за 
змінними запитами, але все частіше удаються до маркетингового дослідження, 
для проведення якого запрошують соціологів, психологів. При цьому 
досліджується думка користувачів про обслуговування по широкому спектру 
питань (послуги, відмови, міра комфорту, режим роботи, вимоги до 
бібліотекаря та ін.), а також вивчається інформаційний ринок в цілому. Таким 
чином, бібліотека знаходить механізм постійної позитивної зміни. На базі цих 
досліджень бібліотеки визначають можливі нові послуги, пов’язані з сучасними 
технічними засобами і інформаційними технологіями.  

Сьогодні бібліотеки надають услуги на базі електронних каталогів, 
проблемно-орієнтованих баз даних (БД) (у тому числі, бібліографічних, 
реферативних, повнотекстових), роблять роздруки з них, запис на СD-ROM для 
користувача. Виконують копії звукозаписів, відеозаписів, пропонують послугу 
сканування документів, видають напрокат відео і іншу апаратуру. 
Повнотекстові електронні документи теж стають доступними користувачам. 
Надаються мережеві послуги (Інтранет, Інтернет), машинний час для 
персонального користувача ПЕВМ, поширюються програмно-інформаційні 
продукти. В рамках Інтернет пропонуються електронна пошта, web-сторінки, 
телеконференції. На web-серверах бібліотек, як правило, можна знайти 
найновішу інформацію, у ряді випадків забезпечується можливість виходу до 
електронних каталогів, БД з різними запитами, при цьому до платних БД немає 
вільного доступу.  
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Звичайно, і традиційні форми послуг мають попит користувачів: 
бібліографічні і фактографічні довідки, тематичні підбірки, бібліографічні 
списки і, безумовно, видача книг, періодичних виданні. Тепер до них 
приєднується видача компакт-дисків, аудіо і відеокасет. Що надаються сьогодні 
бібліотеками послуги відображають перехідний період в діяльності бібліотек, 
протиріччя між новими технічними можливостями і фінансовими, трудовими 
обмеженнями. Так, інформація про готівковий фонд за останні декілька років 
надається вже за допомогою електронних каталогів, тоді як основні документні 
ресурси доки відбиті в карткових каталогах. Проте деякі бібліотеки здійснили 
конверсію старих каталогів і, таким чином, отримали електронний каталог  
каталог на весь свій фонд. 

Справедливо вважається, що проблема людських потреб є однією з 
центральних і найбільш складних в науках про людину і суспільство. Як 
складне і багатогранне явище потреби грають важливу роль в регулюванні 
взаємин між особою і суспільством, виступають як визначальна стимул-реакція 
людської діяльності. Тому про потреби судять по їх проявах в конкретній 
діяльності людини. Одним із складних питань теорії інформаційних потреб є їх 
класифікація за будь-якими істотними ознаками. З наукової точки зору 
класифікація інформаційних потреб важлива для правильного розуміння 
механізму і закономірності їх виникнення, визначення властивостей і 
особливостей прояву, їх значення в бібліотечно-бібліографічній діяльності. 
Важливість класифікації для практики полягає в тому, що знання 
інформаційних потреб дозволяє виділити ті з них, які в найбільшій мірі слід 
брати до уваги в бібліотечно-бібліографічній роботі. Відомі різні підходи до 
класифікації інформаційних потреб, засновані на виділенні властивих ним 
ознак. Так, деякі представники науково-інформаційної діяльності вважають, що 
інформаційні потреби можна підрозділити на суб’єктивні і об’єктивні. 
Підставою для такої класифікації є різні форми існування інформаційних 
потреб. Тут під об’єктивними інформаційними потребами розуміються 
потреби, що існують незалежно від людини, зовні і окрім його свідомості. А під 
суб’єктивними в даному випадку розуміється віддзеркалення об’єктивних 
інформаційних потреб в свідомості людей. При цьому прибічники такого 
підходу вважають, що зусилля працівників бібліотек і інформаційних служб 
мають бути направлені на виявлення і задоволення об’єктивних потреб.  

Під об’єктивними інформаційними потребами розуміються ті умови 
діяльності особистості, які породжують інформаційні потреби. Виходить, що ці 
умови і є інформаційними потребами, що існують поза людиною, а коли ці 
умови відбиваються в свідомості суб’єкта, вони стають суб’єктивними 
інформаційними потребами.  

Інформаційна потреба — це уявлення суб’єкта про невідому інформацію. 
Інформаційні потреби мають об’єктивні та суб’єктивні властивості. Адже 
інформаційна потреба це лише більшою чи меншою мірою правильне, точне і 
повне уявлення про те, яка інформація необхідна суб'єктові. 

Таким чином, об’єктивне і суб’єктивне — це певні властивості 
інформаційних потреб, які вказують, наскільки уявлення суб’єкта про 
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необхідну інформацію є повними і точними (наскільки вони адекватні). Для 
того, щоб зрозуміти об’єктивність і суб’єктивність інформаційних потреб, 
необхідно точно знати, яка інформація потрібна для вирішення завдання, а 
потім зіставити уявлення суб’єкта про цю інформацію з самою інформацією. 
Поняття «інформаційна потреба» пов’язане з такими поняттями, як 
«інформаційний інтерес», «інформаційний запит». Ті документи, які 
відповідають інформаційному запиту, можна визначити як правильні, 
об’єктивні, а ті, які не відповідають, — суб’єктивні.  

Інформаційний інтерес, як і інформаційний запит є вираженням 
інформаційних потреб, активною формою їх існування. Будучи необхідною 
ланкою в даній тріаді, інформаційний інтерес виявляється на стадії 
інформаційно-споживчої діяльності. Саме цим обумовлюється внутрішня 
структура діяльності людини по формуванню інформаційної потреби. 
Характерною межею інформаційного інтересу є специфічне виборче 
відношення до інформації, яка поступає до інформаційних каналів і джерел, та 
потенційно здатні задовольнити особистісні інформаційні потреби людини. 
Інформаційний запит, що є третім елементом згаданої тріади, інколи називають 
«знанням про незнання» тієї необхідної інформації, яка в даний момент людині 
невідома, але потрібна для усунення проблемної ситуації, яка виникла в його 
діяльності. Формулюючи запит, особистість врахорвує лише  свою 
інформаційну потребу. Проте запит не може виникнути без знання про суть 
необхідної інформації. Уявлення про неї «закладене» в інформаційному 
потенціалі людини, якою він володіє в даний період часу у відповідної наукової 
області. 

Таким чином, інформаційні потреби читачів потребують подальшого 
вивчення, тому що саме вони формують інформаційні напрями бібліотечного 
обслуговування. 
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ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ЦЕНЗУРИ В УКРАЇНІ 

 
Проблема цензури в бібліотечній справі є актуальною, оскільки саме 

цензура в усіх її різновидах та проявах завжди була одним із засобів 
формування інформаційно-бібліотечної політики. Адекватне розуміння історії 
цензури допоможе нам уникнути в майбутньому виникнення проблеми доступу 
до інформації. 

Цензура є соціальним явищем, оскільки застосовуючи її у вигляді 
сформованої системи заборон, держава обмежує кількість інформації, потрібної 
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суспільству. Приховуючи або спотворюючи правдиву інформацію, цензура 
виконує функцію потужного пропагандистського механізму, що обмежує 
свободу людини у вільному виборі отримувати ту інформацію, яка її найбільше 
цікавить. 

Існує декілька визначень слова «цензура». 
Але явище цензури можна розглядати в ширшому контексті, зокрема як 

певний цензурний режим, а цензуру як один із засобів встановлення та 
існування певного соціально-політичного ладу, оскільки від цензурного режиму 
залежить ступінь розповсюдження тієї чи іншої інформації в суспільстві. 
Існуючий в суспільстві цензурний режим, за допомогою встановлених певних 
правил, обмежує свободу слова та друку. 

Цензура як соціальне явище виникло ще за часів Київської Русі, після 
прийняття християнства. Книжковий  склад бібліотек контролювався 
духовенством. З IV століття видатні візантійські богослови, перешкоджаючи 
розповсюдженню літератури сумнівного характеру, давали вказівки про 
ставлення грецького духовенства до релігійних творів. У Київській Русі вони 
отримали назву списків «істиних» і «ложних» книжок. 

В Російській імперії цензура розпочала своє існування за часів царя 
Олексія Михайловича, який зробив першу спробу поставити діяльність 
чернігівської та Києво-Печерської друкарень, які ніколи не залежали від будь-
яких урядових чинників, під свій контроль. Справу довершив Петро І, який 
своїм відомим указом від 5 жовтня 1720 року підпорядкував усі вільні друкарні 
в Україні цензурі духовної колегії й заборонив друкування в Києві й Чернігові 
книг, «не согласных российскими печатми» (тобто, тогочасною українською 
мовою). У загальній формі цей указ був повторений 1721 року. Остаточно 
діяльність вільних друкарень заборонила 1796 року Катерина ІІ. 

Після бунту декабристів у новому статуті про цензуру від 15 липня 1826 
року відчувається прагнення влади не лише обмежувати й гальмувати розвиток 
громадської думки, а й спрямувати її в потрібне русло. 

Ще жорстокішими були зміни до цього ж закону після революційних 
подій у Франції 1830 руку. А з 1832 року для заснування будь-яких видань 
потрібен уже був «височайший дозвіл царя». 

Валуєвський (1863 р.) та Емський (1876 р.) циркуляри – безперечний 
доказ розвитку цензури в другій половині ХХ століття. 

За часів СРСР цензура набуває ідеологічного забарвлення. Особливу 
небезпеку для формування нового політичного устрою становили друковані 
видання. Книги, зокрема, виявилися досить небезпечним носієм різного роду 
інформації, що часом не укладалася у "прокрустове ложе" комуністичного 
вчення.  Так, наприклад, 1919 року вийшла обов'язкова постанова Наркомосу 
РСФРР "Про порядок реєстрації та обліку книг, що видаються в Києві", у якій 
чітко прослідковувалися певні елементи цензурної діяльності. 

Початок діяльності цензурних органів у нас датується 11 серпня 1922 
року, коли постановою Раднаркому республіки при Народному комісаріаті 
освіти УРСР створили Центральне управління в справах преси. Це — 
своєрідний спадкоємець Головного цензурного управління царської Росії, який 
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пізніше, 1966 року, одержав нову назву Головне управління з охорони 
державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР. 

Однією з форм викреслений з історії імен викритих партією, «ворогів 
народу», яку широко запроваджували цензурні відомства, особливо у 20—30-х 
роках, стало ретельне заклеювання цупким папером окремих рядків змісту тих 
одиничних видань, які спрямовувалися у спецфонди. На тих рядках зазначені 
прізвища й назви статей авторів, які пізніше були репресовані радянською 
владою, а отже, заборонені для згадування у відкритій пресі. 

Можна зробити висновок, що цензура існувала в Україні майже протягом 
всього її існування - від часів Київської Русі і до сьогодні. 

 
 

«Електронний каталог – як ресурс та послуга» 
у рамках секції НМБК МОН України з обробки документів та ведення  

довідкового апарату 
 

УДК 025.34:024 
Водолазская В. М., зав. отделом науч. оброботки фондов и орг. каталогов 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НБ ДонНУ В СИСТЕМЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 
На различных этапах создания системы ЭК НБ ДонНУ приоритетным 

заданием оставалось эффективное обслуживание читателей за счет постоянного 
совершенствования поисковых возможностей системы. Сегодня ЭК НБ ДонНУ 
является частью интегрированной системы, работающий в реальном времени, 
решающий ряд задач, направленных на автоматизацию библиотечных 
процессов. АБИС ДонНУ поддерживает международные коммуникативные 
форматы, используемые для международного обмена библиографическими 
данными (MARC21, UNIMARC, RUSMARC). ЭК включает библиографические 
записи, организованные по стандартным правилам описания. Возможность 
удаленного заказа литературы, доступ к ЭК библиотеки, доступ к литературе, 
хранящейся в электронном виде – это те задачи, которые стали приоритетными 
в связи с развитием новых технологий, повсеместным использованием 
локальных сетей, а также глобальной  сети INTERNET.  В настоящее время ЭК 
ДонНУ содержит более 175000 записей, охватывающих более 100000 единиц 
хранения фонда библиотеки. 

В АБИС ДонНУ реализованы средства настройки индивидуальных 
рабочих мест. Автоматизированные рабочие места (АРМ) несут основную 
функциональную нагрузку.  
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Основные функции автоматизированных рабочих мест в условиях 
обслуживания читателей НБ ДонНУ, в т. ч.: 

Комплектование: 
5. учет заказов; 
6. учет поступления и выбытия изданий; 
7. учет учебников; 
8. книгообеспеченность, анализ по  видам изданий и темам рубрикатора. 

ЭК–Редактор: 
• настройки шаблонов для ввода различных документов; 
• контроль полей, вводимых по шаблонным правилам; 
• полный контроль подполей ISBN, ISSN; 
• автоматическая проверка орфографии; 
• автоматическое формирование справочных словарей, тезаурусов, 
рубрикаторов, авторитетных файлов; 
• поддержка всех уровней БО: монографического, аналитического, 
сериального и коллекций; 
• навигация между записями непосредственно в редакторе; 
• средства формального контроля записей; 
• экспорт/импорт (RusMarc, Marc21). 
В режиме работы все поля Marc-формата снабжены справочными 

файлами. Для редактирования предусмотрены два стандартных режима 
«Таблица» и «Отдельная запись». 

ЭК-Поиск: 
• индивидуальная настройка поиска; 
• комбинированный поиск; 
• сканирующий поиск; 
• поиск по словарям; 
• систематический поиск по таблицам ББК; 
• использование в поиске логических операторов и задания временных 

интервалов. 
ЭК-поиск для WWW - http://library.donnu.edu.ua/catalog 
Заказ: 

• заказ издания; 
• контроль даты и времени заказа; 
• место выдачи; 
• исполнение заказа; 
• удаленный заказ изданий по локальной сети или посредством Интернет; 
• бронирование книг читателем. 
Таким образом, на сегодняшний день в НБ ДонНУ решаются задачи 

комплексной автоматизации библиотечных процессов. 
Сегодня ЭК НБ ДонНУ обеспечивает: 

• эффективное обслуживание пользователей; 
• многоаспектное оперативное отражение фондов библиотеки; 



 74 

• поиск информации по любому элементу библиографической записи; 
• использование авторитетных данных при создании и поиске информации; 
• интеграцию ресурсов библиотеки в информационный простор 
университета, региона и сеть Интернет; 
• создание информационного комфорта для пользователей. 
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«СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ТЕЗАУРУСА В ЛІНГВІСТИЧНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОГІВЛІ» 
 
Активне впровадження в практичну роботу бібліотек автоматизованих 

технологій ставить високі вимоги до лінгвістичного забезпечення 
автоматизованих інформаційних бібліотечних систем (АІБС), тому воно 
знаходиться в стані постійного вдосконалення і є найбільш проблемним 
аспектом роботи  електронної бібліотеки (ЕБ).  

У зв'язку із зростанням обсягу документальної інформації організація її 
швидкого і ефективного пошуку стає все більш актуальною проблемою. При 
організації автоматизованого пошуку документальної інформації 
найважливішою є проблема формалізації змісту документа та запиту. При 
цьому необхідно, щоб пошук здійснювався відповідно до змісту всього тексту 
документа чи за його пошуковим образом, а як запит найчастіше виступають 
окремі ключові слова або їх логічні комбінації. Саме на такій технології 
заснована дія тезауруса, основу якого становлять логічні зв’язки. 

Як показує досвід нашої бібліотеки, користувачі частіше зацікавлені 
вести пошук не за класифікаційними системами, а за запитами тематичного, 
предметного характеру. Тому нам здається доцільним розширити можливості 
тематичного пошуку на основі використання тезауруса, бо він для користувачів 
є найбільш зрозумілим пошуковим засобом, за допомогою якого вдається 
знайти велику кількість релевантних документів за тематикою та галузевим 
профілем Харківського державного університету харчування та торгівлі 
(ХДУХТ). 

Тезаурус – це термін, який широко використовується в галузі 
інформатики як складова частина інформаційно-пошукових систем. Можна 
виділити два визначення тезауруса: 

1. Тезаурус – це словник, що відображає семантичні відношення між 
лексичними одиницями дескрипторної інформаційно-пошукової мови 
(дескрипторами) і призначений для пошуку слів за їх смисловим змістом. 
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2. Тезаурус – це контрольований словник термінів предметної області, 
який створюється для поліпшення якості інформаційного пошуку в певній 
предметній сфері. 

І в тому, і в іншому випадку мова йде про словник, що має полегшити 
пошук необхідної інформації. У словниках  можливі два способи розташування 
слів: за близькістю їх літерного складу і за смисловою близькістю.  

Тезауруси створюються саме за смисловою близькістю. Якщо словники, 
скоріше, розкривають значення будь-якого слова, то тезауруси створюються 
таким чином, щоб пошукове слово виражало певне якесь поняття на основі 
закладених в ньому взаємозв’язків. Тобто якщо у словнику на основі слова 
шукають його смисл, то у тезаурусі за заданим смислом здійснюється пошук 
слова, яке виражає цей смисл. 

Тезаурус є невід'ємною частиною пошукової системи і являє собою 
ієрархічну мережу понять, що відповідають тим чи іншим значенням окремих 
слів або текстових виразів. Для опису зв'язків між поняттями використовується 
традиційна для тезаурусів система семантичних відносин. Всі семантичні 
зв'язки мають ваговий коефіцієнт. 

На сучасному етапі розвитку ЕБ відбувається розширення сфер 
використання автоматичних тезаурусів. При цьому тезауруси є складовою 
частиною сучасних систем підготовки текстів, здійснюючи лінгвістичну 
підтримку процесу підготовки й обробки текстів на природній мові. 

Серед найбільш перспективних напрямів розвитку автоматичних 
тезаурусів необхідно визначити такі: 

1. Одержання довідки за пошуковим словом. Вказавши слово як джерело 
запросу, користувач у відповідь отримує потрібний фрагмент словника, який 
вміщує лінгвістичну інформацію про це слово.  

2. Контекстні заміни на вимогу користувачів. У нашому випадку тезаурус 
підбирає замість одного словосполучення інше, котре користувач визнає як 
таке, що більш відповідає контексту за смислом або стилем. 

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства  користувачам 
бібліотек  необхідні допоміжні засоби орієнтації у потужному потоці 
інформаціі, тому необхідні спеціальні методи інформаційної обробки 
документів, організації швидкого та ефективного пошуку. Саме інформаційно-
пошукові тезауруси, розроблені в автоматизованому режимі, призначені для 
розв’язання цієї проблеми. 

Стан галузевого тезауруса на початку виконання проекту. 
Упровадження в 2005 р. у практику роботи бібліотеки ХДУХТ 

комп'ютерних технологій значно розширило межі послуг, що надаються 
читачам. На основі технологічної розробки АІБС «УФД/Бібліотека» було 
закладено фундамент для створення ЕБ. Для надійного функціонування ЕБ 
необхідно належним чином організовувати лінгвістичне забезпечення. Тому 
було  створено кілька пошукових БД  на основі таблиць УДК, ББК, словників, 
енциклопедій та «Інформаційно-пошукового тезауруса НПБ України». Отже, 
для більш досконалого пошуку документів потрібно було створити галузевий 
інформаційно-пошуковий тезаурус. 
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Підготовчий етап з розробки галузевого тезауруса. Розділи «Плоди та 
овочі» і «Рослини та прянощі». 

Першим кроком на шляху, який пройшла бібліотека ХДУХТ, до 
автоматизованого обслуговування користувачів було створення ЕК та 
лінгвістичного забезпечення до нього.  

Основу формування ЕК бібліотеки ХДУХТ становить автоматизована 
інформаційно-бібліотечна система (АІБС) «УФД/Бібліотека». АІБС 
«УФД/Бібліотека» надає широкі можливості користувачам. Такими 
можливостями є звернення до різноманітних фільтрів та різнобічний пошук 
інформації на основі лінгвістичного забезпечення за допомогою мов 
описування та маніпулювання даними. Це мови запитів, засоби та методи 
індексування, словники. На основі класифікаційних мов здійснюють вибірку за 
ББК та УДК, а за допомогою мови запитів користувачі знаходять авторів та 
назви документів, тип літератури, вид документа, дату його видання, місце 
видання тощо. Найвужчий пошук в АІБС «УФД/Бібліотека» проводиться за 
допомогою ключових слів, вони якнайповніше розкривають зміст документа. 
Створення інструменту для швидкого пошуку потрібної інформації – головний 
напрям розвитку ЕБ ХДУХТ. Саме тому відділом інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення бібліотеки було вирішено створити галузевий 
тезаурус ХДУХТ. Робота над тезаурусом почалась з розділів «Плоди та овочі» і 
«Рослини та прянощі», де міститься термінологія галузевих напрямів 
університету – «Товарознавство плодоовочевих та смакових товарів» і 
«Ресторанний бізнес».  

Робота над галузевим тезаурусом саме з цих розділів почалася не 
випадково. Колективом авторів – провідних науковців та фахівців нашого 
університету – були видані книги: Плодоовочеві та смакові товари: довідник / 
Укл. В. М. Михайлов, Л. Д. Льовшина, Г. І. Дюкарева, О. В. М'ячиков.– 
Х.:ХДУХТ, 2006.– 262с.; Льовшина Л. Д. Товарознавство плодоовочевих 
товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів: навч. посіб.: РМОіНУ/ 
Л. Д. Льовшина, В.М. Михайлов,О.В. М'ячиков.– К.: Ліра-К, 2010.– 388с. 
Термінологію із цих видань положено в основу тезауруса.  

Галузевий тезаурус ХДУХТ розроблявся з урахуванням: 
- завдань, що стоять перед галузями «Товарознавство плодоовочевих та 

смакових товарів» і «Ресторанний бізнес»; 
- інформаційних потреб користувачів бібліотеки з урахуванням напрямів 

навчального процесу, стану виконання читацьких запитів.     
Створення докладного галузевого тезауруса – це значна за обсягом 

робота, що вимагає багато часу і залучення широкого кола фахівців. Тезаурус 
має вигляд словника, в якому в певному порядку розташовані терміни і 
зафіксовані зв'язки між ними. 

Як правило, тезаурус складається з алфавітного і систематичного 
покажчика. Алфавітний покажчик містить алфавітний перелік дескрипторних 
статей. Дескрипторна стаття може мати таку структуру: 

- заголовний дескриптор; 
- ключові слова з класу еквівалентності; 
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- дескриптори, що підпорядковуються заголовному; 
- дескриптори, асоційовані з заголовним. 
Асоціації можуть бути таких видів: причина – наслідок; сировина-

продукт; процес – об'єкт; процес – суб'єкт; властивість – носій – властивості, 
функціональна подібність тощо.  
 Систематичний покажчик служить для розкриття, обліку та контролю 
парадигматичних відносин між дескрипторами. Для кожного інформаційно-
пошукового дескриптора повинні бути знайдені відповідні родові та видові 
дескриптори. Причому попередньо необхідно сформулювати критерії, що 
визначають число рівнів ієрархії. Визначення ступеня відображення 
парадигматичних відносин залежить від вимог, що пред'являються до системи. 
Чим ширше ці відносини відображені, тим вище повнота видачі, але одночасно 
відбувається збільшення словникового запасу, ускладнюється система посилань 
і може статися так, що зменшиться точність пошуку. 

Процес створення галузевого тезауруса ХДУХТ мав декілька етапів. І на 
кожному етапі опановувались нові форми роботи та набувався чималий 
практичний досвід.  

Перший і головний етап – пошук джерел та накопичення галузевої 
інформації, на основі якої і створюється словник. Створення словника 
припускає визначення термінології. Тому було розглянуто найбільш 
інформативні документи щодо галузі товарознавства плодоовочевих та 
смакових товарів, таких як – «Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-
ароматичних рослин та прянощів» і «Плодоовочеві та смакові товари». 
Вибиралися слова, що вживаються в цих джерелах. 

Другий етап – формування пошукових слів. Зі словників були взяті 
пошукові слова. При відборі цих слів враховувалися інформативність слова та 
роль слова в цій предметній сфері.  

Третій етап – виділення дескрипторів і виявлення підпорядкованості та 
асоціативних відносин. 

 Четвертий етап – введення термінів до тезауруса. При введенні термінів 
враховувалась додаткова граматична інформація: орфографія, особливі функції 
слова чи словосполучення.  

Заключний, п’ятий етап – це обов’язковість перевірки: усі терміни були 
враховані, проаналізовані та введені до тезауруса у вигляді, що дає можливість 
задіяти максимальну кількість алгоритмів, реалізованих у програмі. 

При створенні галузевого тезауруса ХДУХТ інформацію закладено 
спочатку за алфавітним принципом (це дає можливість зручніше та швидше 
заносити інформацію до БД), а потім за галузевим відношенням термінів. 
Тезаурус створювався двома мовами, щоб в умовах реальної двомовності в 
країні якнайповніше задовольнити запити користувачів бібліотеки.  

На цей час текстовий файл тезауруса становить собою контрольовану 
систему рубрик, пов'язаних між собою ієрархічними і асоціативними зв'язками. 
Галузевий тезаурус ХДУХТ є  структурою, яка постійно доповнюється даними: 
в міру необхідності (за поданням практиків – працівників відділу 
інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення та інформаційно-
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бібліографічного відділу) він поповнюється новими, більш дрібними рубриками 
із встановленням ієрархічних та асоціативних зв'язків. 

Таким чином, створенням галузевого тезауруса ХДУХТ зроблено значний 
внесок у розвиток бібліотеки і  удосконалено інформаційне забезпечення 
навчального процесу. Створення галузевого тезауруса для розвитку 
лінгвістичного забезпечення і зміцнення пошукових можливостей ЕБ в 
інформаційному просторі ХДУХТ оптимально забезпечило навчальний і 
науковий процеси університету. Розглянуто знакову структуру галузевого 
терміну за навчальними та науковими напрямами ХДУХТ та виявлено засоби 
відображення терміносистеми у галузевих словниках різних типів та інших 
документах: у традиційному каталозі відповідні відсилочні картки з помітками 
«Дивись також», словники і посібники, видані університетом ХДУХТ, створені 
раніше у автоматизованому режимі ключові слова, словник «Харчування – 
ХДУХТ», шифри УДК та ББК;  розроблено принципи побудови 
автоматизованого галузевого тезауруса  на основі Міждержавного стандарту 
«Тезаурус інформаційно-пошуковий одномовний»,  реалізовано чотири 
типологічні словарні функції – систематизуючу, довідкову, навчальну і наукову 
– та відповідні їм лексично-графічні параметри; організоване бібліотечне 
обслуговування з використанням сучасних можливостей ЕБ на основі 
удосконалення лінгвістичного забезпечення – створення галузевого тезауруса. 
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СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ У СКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ 

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. 

 
На сьогодні Електронний каталог (ЕК) Наукової бібліотеки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – це:  
� один з основних об'єктів застосування нових інформаційних 

технологій в бібліотеці; 
� основа функціонування інформаційно-бібліотечної системи; 
� бібліотечний довідково-пошуковий апарат, який об'єднує та 

систематизує ресурси бібліотеки і пропонує їх читачам в доступному логічному 
вигляді; 

� основний інформаційний ресурс бібліотеки, на базі якого 
формується цілий комплекс бібліотечно-бібліографічних послуг. 

ЕК організований як сукупність баз даних за окремими видами 
документів, що отримані бібліотекою (книги, брошури, статті, періодичні 
видання, ГОСТ, ДСТУ, дисертації, автореферати дисертацій, що захищені на 
базі СНУ ім. В.Даля) та проблемно-орієнтованих баз даних («Екологія», 
«Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля», «Праці вчених СНУ 
ім. В.Даля», «Екотехнології та ресурсозбереження»). 

Для службового використання створюються бази даних «Читачі» і 
«Книгозабезпеченість дисциплін, що викладаються в університеті», ведення 
яких тісно пов’язане з електронним каталогом. 

Виділення БД серед всього документного масиву бібліотеки – це, на нашу 
думку, актуальне питання, тому що в сучасному суспільстві бази даних є 
найбільш перспективною складовою інформаційних ресурсів. Бази даних 
значно доповнюють та розширюють пошукові можливості електронного 
каталогу нашої бібліотеки. Крім того, вони активно використовуються при 
виконанні практично всіх типів довідок в довідково-бібліографічному 
обслуговуванні (тематичних, фактографічних, адресних, бібліографічних 
уточнень та ін.), при підготовці сигнальної інформації нових надходжень, за 
допомогою БД проводиться ретроспективний пошук по разовим запитам 
користувачів. 

В бібліотеці генеруються як бібліографічні бази даних, так і 
повнотекстова БД “Електронна бібліотека”, що містить відокремлені 
електронні колекції. 

Коли в 2009 році було прийняте рішення про створення Електронної 
бібліотеки (ЕБ) університету, були сформульовані і основні завдання, які 
Електронна бібліотека повинна виконувати. Це: 

� бібліотечне та інформаційно-бібліографічне забезпечення 
навчально-виховного процесу та наукової діяльності університету;  

� забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно- 
інформаційного обслуговування користувачів, виконання запитів студентів, 
аспірантів, науково-педагогічного складу, працівників університету; 
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� формування бібліотечного електронного фонду; 
� розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості 

їх виконання завдяки використанню сучасної комп’ютерної та оргтехніки, 
новітніх інформаційних технологій;  

� виховання бібліотечно-інформаційної культури користувачів, 
прищеплення їм навичок користування інформаційними ресурсами Електронної 
бібліотеки. 

Зараз Електронна бібліотека вже містить понад 7000 файлів (ця цифра 
постійно зростає) та інформація про них розміщується в електронному каталозі 
бібліотеки. 

Пошук в ЕБ та копіювання матеріалів здійснюється через сайт бібліотеки. 
Динаміка звернень до Електронної бібліотеки СНУ ім. В.Даля представлена на 
рис.1.  

Доступ до повнотекстових документів авторизований, тобто надана 
можливість зареєстрованим користувачам віддалено завантажувати електронні 
документи, а нам вести відповідну статистику (рис. 2). Реєстраційне ім'я (логін) 
та пароль надаються користувачеві під час запису до НБ СНУ ім. В.Даля, або 
при перереєстрації. Матеріалами ЕБ користуються понад 4000 читачів. 
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Рис. 1. Динаміка звернень до Електронної бібліотеки СНУ ім. В.Даля 
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Рис. 2. Кількісні показники копіювань з ЕБ СНУ ім. В. Даля 

 
На даний момент створені і поповнюються наступні електронні колекції: 
� навчально-методичні матеріали (НМКД, конспекти лекцій, 

інтерактивні підручники, навчальні посібники, методичні посібники, навчальні 
програми, методичні вказівки тощо);  

� наукові фахові видання; 
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� електронні версії періодичних видань університету; 
� література видавництва "Центр навчальної літератури". 
Ми вважаємо, що подальше формування електронної бібліотеки СНУ ім. 

В. Даля буде сприяти рішенню наступних задач: 
� забезпечення навчального і наукового процесів необхідними 

інформаційними джерелами;  
� збереження наукової спадщини вчених університету, документів і 

матеріалів, що відображають історію університету, наукову і педагогічну 
діяльність професорсько-викладацького складу;  

� відображення і поширення інформації про актуальні наукові розробки 
і дослідження, що ведуться у ВНЗ;  

� поширення краєзнавчої інформації; 
� вирішення проблеми з недостатньою кількістю примірників 

літератури; 
� вирішення проблеми з недостатністю площ для розміщення фондів; 
� забезпечення збереження документів. 

 
 
УДК 025.34 
Єпіфанова О. В., директор бібліотеки 
Савельєва В. В., заст. директора бібліотеки 
Наукова бібліотека  
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 
Адреса: квартал Молодіжний, 20А, м. Луганськ, 91034, Україна  
Тел. (0642) 41-52-61 
E-mail: library@snu.edu.ua 
Сайт: http://library.snu.edu.ua 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО КАТАЛОГУ.  
ДОСВІД СТВОРЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ І ПРІОРИТЕТИ 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ НАУКОВОЇ 
БІБЛІОТЕКИ СНУ ІМЕНІ В. ДАЛЯ. 

 
Як театр починається з вішалки,  

так бiблiотека починається з каталогу. 
Еволюція форм бібліотечних каталогів - це рух від простих 

непрофесійних давніх спроб якось організувати бібліотечну інформацію до 
сучасних комп'ютерних баз даних, on-line і Web-каталогів. 

Початкові форми бібліографічної інформації з'явилися в глибокій 
старовині. Спочатку бібліографічна діяльність носила випадковий, епізодичний 
характер. Складались «інвентарі», «описи», «реєстри» книжкових зібрань. Але з 
плином часу бібліографія починає відокремлюватися, виробляти власні 
прийоми і правила бібліографічного опису книг і, нарешті, виділяється в 
особливу область професійної людської діяльності. Процес цей історично був 
тривалим і складним, таким він залишається і зараз. 
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Трансформацію бібліотечних каталогів і каталогізації можна розглядати 
за двома аспектами. Перший - це розвиток правил, стандартів і 
каталогізаційних ІПМ. У минулому столітті це довгий шлях:  

• правила кінця 20-х років, «Єдині правила ...», ISBD і вітчизняні 
стандарти. 

• «Правила бібліографічного опису ...» 80-х років, МАРК-формати і 
нові правила каталогізації. 

• Розвиток методики предметизації, УДК та ББК. 
Другий аспект - це розвиток форм каталогів: від друкованих та системи 

карткових каталогів до комп'ютерних баз даних і Web-каталогів. 
Сьогодні більшість бібліотек надають читачам електронні каталоги. Деякі 

спеціалісти замислюються щодо доцільності ведення карткового каталогу 
паралельно з електронним, в першу чергу в частині ретроспективного 
поповнення каталогів. Як бути з інформацією за минулі роки? 

Дуже хочеться і необхідно мати ЕК, що охоплює весь фонд. Однак для 
великої бібліотеки, а у фонді нашої бібліотеки понад 820 тис. примірників, 
ручне введення інформації з карток - робота на десятиліття. 

Але ж ми пішли шляхом створення так званого «імідж-каталогу», що 
представляє собою електронну копію карткового каталогу. 

На сьогодні обсяг ЕК становить понад 430 тис. машиночитаних 
бібліографічних записів документів. 

Електронний каталог НБ СНУ ім. В.Даля – це: 
� машиночитаний бібліотечний каталог, що працює в реальному 

режимі часу, і є складовою частиною довідково-пошукового апарату (ДПА) 
бібліотеки та центральною ланкою бібліотечно-інформаційної системи; 

� основний інформаційний ресурс бібліотеки, на базі якого 
формується цілий комплекс бібліотечно-бібліографічних послуг. 

Ще одна важлива проблема, якої хотілося б торкнутися. Ми створюємо 
ЕК не заради ЕК, а для того, щоб до нього отримали доступ якомога більша 
кількість користувачів. Саме електронний каталог створює умови для реалізації 
одного з головних принципів відкритого суспільства - принципу загальної 
доступності інформації. 

Електронний каталог НБ СНУ ім. В. Даля: 
� розкриває склад і зміст бібліотечного фонду друкованих, 

аудіовізуальних, електронних документів і служить для забезпечення вільного 
доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного 
інформаційного пошуку; 

� сприяє оперативному й повному задоволенню інформаційних 
запитів всіх категорій користувачів бібліотеки, підвищенню якості підготовки 
фахівців університету та рівня наукових досліджень, що проводяться 
навчальним закладом; 

� виконує інформаційні, пошукові та довідкові функції; 
� є універсальним, об'єднує в собі функції каталогів: 
- за призначенням - читацького, службового, топографічного; 
- за способом угрупування – алфавітного і систематичного; 
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- за видом документів, що відображаються - на книги, статті та ін; 
� включає бібліографічні записи, організовані за єдиними правилами 

у відповідності до вимог внутрісистемного формату АБІС «УФД / Бібліотека», 
сумісного з міжнародними комунікативними форматами, на основі  
ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 
і правила складання». 

ЕК створюється на основі АБІС «УФД / Бібліотека» з 2002 року. Остання 
модифікація АБІС «УФД / Бібліотека» - 2.5.8. Нові надходження документів 
вносяться до ЕК з 1992 р. Ретроконверсія документів (що надійшли до фонду 
НБ до 1992 р.) ведеться з 2002 р. 

До ЕК створений і ведеться машиночитаний варіант АПП, що допомагає 
скоротити час пошуку інформації, і служить методичним апаратом для 
систематизації документів.  

ЕК є багатофункціональним. Інформація вводиться один раз, а 
використовуватися може з різною метою, замінюючи інформацію цілої системи 
традиційних карткових каталогів і картотек: алфавітного і систематичного 
каталогів, АПП, систематичної картотеки статей, картотеки 
книгозабезпеченості, нових надходжень, топографічної картотеки тощо. 

ЕК організований як сукупність баз даних, що створюються бібліотекою. 
Тематика документів, відображених в ЕК, відповідає профілю університету і 
визначається переліком дисциплін, що вивчаються, напрямами наукових 
досліджень і роботи СНУ ім. В.Даля. 

Робота з електронним каталогом включає наступні технологічні процеси: 
� облік надходжень документів до фонду НБ; 
� ведення статистики комплектування і руху фонду;  
� систематизація, каталогізація документів;  
� рух документів всередині бібліотеки; 
� розрахунок книгозабезпеченості дисциплін, що викладаються в 

університеті; 
� багатоаспектний бібліографічний пошук в ЕК; 
� отримання і надання бібліографічних записів; 
� проведення інвентаризації фонду; 
� обслуговування читачів;  
� формування вихідних форм (каталожна картка, список літератури, 

бюлетень нових надходжень, читацький формуляр та ін.); 
� штрихкодування фонду;  
� створення архівних копій машиночитаних ресурсів для захисту 

інформації: на сервері, на компакт-диску. 
У висновку можна сказати, що використання електронного каталогу має 

свої пріоритети, а саме: 
� високий рівень оперативності доступу до електронних 

бібліографічних записів в порівнянні з картковими каталогами; 
� можливість оперативного тиражування, тобто при необхідності 

необмежене копіювання з ЕК; 
� можливість віддаленого доступу до ЕК; 
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� ЕК забезпечує знаходження потрібної інформації та її повноту; 
� можливість за короткий термін переглянути величезний обсяг 

інформації і отримати необхідну літературу. 
ЕК потрібен бібліотеці та читачам, тому що, він: 
� створюється для науково і технічно грамотного розкриття змісту 

фондів бібліотеки; 
� оперативно інформує читачів про нові надходження літератури і 

відповідає на питання, які документи є в бібліотеці; 
� дає можливість підвищити якість обслуговування читачів; 
� дає можливість поліпшити контроль збереження фонду; 
� удосконалює процеси управління бібліотекою. 

 
 
УДК 025.34:006 
Костромина С.В., зав. сектором отдела науч. оброботки док. и орг. каталогов; 
Кирко С.Ю., зав. сектором отдела науч. оброботки док. и орг. каталогов 
Научно-техническая библиотека Национальный технический университет 
«Харковский политехнический институт» 
Адрес: Харков, ул. Краснознаменная, 16, г. Харьков, 61001, Украина  
Тел. (057) 707-68-28; 707-60-61 
 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА КАК ЗАЛОГ 
ПЛОДОТВОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БИБЛИОТЕКАМИ. 

 
Успешное функционирование любой современной вузовской библиотеки 

немыслимо без электронного каталога (ЭК). Но сегодня мы должны четко 
осознавать необходимость перехода ЭК на новый уровень развития — от роста 
их объемов к качественному совершенствованию. Именно ЭК является 
катализатором всех инновационных процессов, происходящих в библиотеке. 
Он обеспечивает многие функции библиотечно-информационной деятельности: 
комплектование, каталогизацию, информационное обеспечение и 
обслуживание пользователей и т.д. Благодаря ЭК оптимизируются процессы 
электронной документовыдачи, списания изданий, книгообеспеченость 
дисциплин учебными изданиями, библиотечная статистика, и многое др. 
Представленный в Интернете ЭК — не только лицо библиотеки для 
виртуального пользователя, а и — основа ее взаимовыгодной кооперации с 
другими библиотеками на пути создания мощных качественных корпоративных 
каталогов и баз данных. Именно поэтому вопросам качества ЭК вынуждены 
уделять пристальное внимание абсолютно все каталогизаторы. Возникновению 
ошибок способствуют, прежде всего: 

– недостаток знаний сотрудников о функциональных возможностях 
АБИС,  

– несоблюдение стандартов каталогизации,  
– разный уровень подготовки специалистов,  
– отсутствие мотивации в работе. 
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В профессиональной литературе выделяют следующие виды ошибок в 
ЭК: 

1. Модульные ошибки. Появляются при неправильном согласовании 
модулей информационной системы (ИС), оказывают влияние на 
взаимодействие отдельных блоков и на взаимодействие с другими системами 
при обмене данными, чаще носят систематический характер. Пример: ошибки 
конвертации данных.  

2. Функциональные ошибки. Появляются при неправильном 
понимании технологических этапов, цепочек, оказывают влияние на 
работоспособность системы, носят систематический характер. Пример: ошибки 
в заполнении рабочих полей.  

3. Дополнительные ошибки. Возникают при автоматическом 
генерировании данных ИС, содержащих ошибочные исходные данные. Такие 
ошибки оказывают влияние на все документы, в основу которых положен 
ошибочный исходный документ. Пример: неправильная генерация 
аналитических описаний при ошибочном описании номера периодического 
издания. 

4. Ошибки, приводящие к работе системы в экстремальных 
ситуациях. Возникают при появлении в системе записей и данных, близких или 
превосходящих физические или целостные ограничения данных. Например: 
физическое ограничение на объем записи при передаче библиографических 
описаний (БО) документов в формате ISO-2709. 

5. Ошибки, возникающие при дополнительной нагрузке на систему. 
Данные могут изменяться АБИС в соответствии с ее состоянием: при работе 
программы на предельной мощности, в случае физического нарушения 
аппаратных и программных средств. 

6. Ошибки, возникающие при изменении производительности. 
Появляются при неравномерной нагрузке и подготовке сотрудников, 
обусловлены человеческим фактором. 

Поиск вариантов ошибок следует начинать с анализа возможностей их 
появления.  

1. Поиск ошибок по запросу специалистов-библиотекарей: 
1.1. Автоматический запрос — поиск типовых часто встречающихся 

ошибок. 
1.2. Случайные запросы — поиск нестандартных ошибок. 
2. Использование обратной связи для нахождения ошибок, то есть 

исправление ошибок, найденных пользователями ЭК. 
Обнаруженную ошибку следует исправить незамедлительно. Способы 

исправления ошибок: 
– по мере обнаружения ошибки исправляются сотрудниками 

библиотеки в ручном режиме;  
– полуавтоматическое исправление ошибок. При нахождении 

определенного количества одинаковых ошибок в процессе редактирования ЭК 
мы имеем возможность исправить их пакетным способом;  
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– автоматическое исправление часто встречающихся ошибок. 
Ошибки исправляются с помощью программного обеспечения АБИС или с 
привлечением специальных модулей или внешних программных средств.[1] 

Научно-техническая библиотека НТУ «ХПИ» с 2004 года использует в 
работе АБИС  «ИРБИС». К сожалению, конвертация данных из доморощенных 
предыдущих систем в «ИРБИС» была проведена без предварительного 
тестирования, а как следствие — некорректно. Ошибки конвертации были 
очевидными и требовали срочного редактирования большого массива, к чему и 
приступили в 2005 году, а на сегодняшний день отредактировано свыше 63 
тысяч записей в базе «BOOK — Непериодические издания». 

Процесс редактирования ЭК НТБ НТУ «ХПИ» условно делится на 
несколько этапов: 

– редактирование закладки «Систематизация», устранение 
системной модульной ошибки, возникшей в процессе конвертации данных в 
«ИРБИС» и приведшей к разрыву индексов УДК и ББК;  

– использование «Программы проверки БД системы «ИРБИС» 
Томского университета систем управления и радиоэлектроники», с 
помощью которой были удалены лишние пробелы и пустые алгоритмические 
коды в записях ЭК;  

– использование режима глобальной корректировки для 
исправления ошибок конвертации (неправильный перенос данных 
библиографического описания в «ИРБИС»);  

– исправление ошибок в процессе рекаталогизации;  
– вычитка словарей «ИРБИС».  
АБИС «ИРБИС» предлагает широкий набор сервисных средств, 

упрощающих процесс ввода данных и снижающих вероятность ошибок: 
– Меню-справочники, словари, вложенные рабочие листы, 

авторитетные файлы и другие сервисы.  
– Система формально-логического контроля данных, как на уровне 

отдельных библиографических элементов, так и на уровне описания в целом. 
– Орфографический контроль данных.  
– Специальная технологическая функция автоматической сверки на 

дублетность, исключающая повторный ввод описания издания в ЭК.  
– Средства глобальной (групповой) корректировки БД в режимах: 

корректировка по словарю, глобальная корректировка.  
– Возможность ввода символов, отсутствующих на реальной 

клавиатуре, в БО (режим Виртуальная клавиатура). 
Предугадать и просчитать все возможные ошибки просто невозможно, 

особенно обусловленные человеческим фактором. Их многообразие просто 
безгранично! Но это не может служить оправданием их существования! 

Постоянное изучение функциональных возможностей АБИС, соблюдение 
стандартов каталогизации, непрерывное повышение профессионализма 
специалистов, формирование мотивации к работе обеспечивает  не только 
эффективную работу любой ИС, но и является залогом плодотворного 
взаимодействия между библиотеками. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ – ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАВІГАТОР 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УІПА. 

 
Багато віків термін «навігація» означав тільки вибір найбезпечнішого 

шляху для проведення судна. Бурхливий  розвиток науки і техніки призвів до 
появи нових об’єктів навігації, у тому числі інформаційної. Інформаційна 
навігація в Науковій бібліотеці УІПА — процес направлення користувача по 
логічно пов'язаних даних через сайт бібліотеки та її електронний каталог. Наша 
мета – формування інформаційного  середовища цільового призначення та 
створення ефективних навігаційних схем пошуку на допомогу викладачам, 
студентам і  працівникам системи інженерно-педагогічної освіти.  

Бібліотечний сегмент є одним із найбільш інформаційно насичених у 
мережі Інтернет.  Сайт Наукової бібліотеки УІПА  надає, насамперед 
можливість пошуку необхідної інформації і літератури з власного фонду 
бібліотеки.  

Найоптимальнішим для користувачів сервісом на бібліотечному веб-сайті 
є електронний каталог бібліотеки . Пошук за електронним  каталогом дає 
релевантні результати на відміну від пошуку за допомогою інших пошукових 
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систем. Електронний каталог Наукової бібліотеки УІПА поєднує у собі окремі 
бази даних для різних видів пошуку. Так, база даних «Книгозабезпеченість» 
надала можливість створити нові сервісні послуги для користувачів в  
електронному каталозі. Розроблені рубрикатори «Факультет-кафедра-
дисципліна», «Факультет-семестр-спеціальність-дисципліна» з метою 
одноманітно організованого та оперативного пошуку навчально-методичного 
забезпечення дисципліни. Пошук за спеціальностями і дисциплінами можна 
здійснювати також за допомогою словників спеціальностей і дисциплін, які 
сформовано в ПЗ ІРБІС.  

База даних авторських свідоцтв, патентів та інших охоронних документів 
– це не тільки доступ до наукового надбання академії, але й зручний інструмент  
для пошуку винаходів за такими даними, як: автор, назва, номер патенту , 
номер авторського свідоцтва, дата опублікування.  

Складовою частиною інформаційних ресурсів бібліотеки є електронні 
версії навчально-методичних видань, які доступні користувачеві в режимі он-
лайн через авторизацію в електронному каталозі. Крім того, авторизація також 
надає можливість переглянути свій електронний читацький формуляр. 

Створенню ефективної навігаційної схеми пошуку необхідної інформації 
сприяє багатоаспектне відображення інформації через бібліографічний запис 
документа, в якому крім стандартного набору відомостей про видання фахівці 
бібліотеки відтворюють короткий зміст документа, за яким також здійснюється 
пошук. 

Співробітники НБ УІПА, створюючи ефективні навігаційні схеми пошуку 
інформації, намагаються надавати користувачеві пертинентну інформацію (ту, 
що відповідає саме потребі), а не ту, що  пропонує пошукова система, яка в 
кращому випадку видасть релевантну інформацію (ту що відповідає лише 
пошуковому образу документа). 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ  
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ХАРЬКОВА. 

 
Электронный каталог Корпоративной сети публичных библиотек г. 

Харькова создается на основе АИБС Absotheque Unicode, которая успешно 
сочетает в себе новейшие информационные технологии и опыт  разработчиков 
«Компании Либэр»  по реализации и внедрению АИБС в библиотеках.  



 89 

Цели и задачи создания ЭК Корпоративной сети публичных библиотек г. 
Харькова:  

1. Объединение информационных ресурсов, создание  единого 
информационного пространства публичных библиотек г. Харькова. 

2. Всестороннее раскрытие состава и содержания фондов библиотек 
ЦБС города для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам 
библиотек и реализации многоаспектного информационного поиска. 

3. Полное и оперативное удовлетворение информационных запросов 
пользователей библиотек ЦБС города, предоставление пользователям широкого 
спектра библиотечно-информационных услуг на основе корпоративных 
ресурсов. 

4. Интеграция информационных ресурсов публичных библиотек в 
мировое информационное пространство. 

5. Рациональное использование внутренних ресурсов и создание 
информационного комфорта для пользователей. 

В работе по  созданию ЭК Корпоративной сети публичных библиотек г. 
Харькова участвуют ЦБС города  и ГСМТБ им. К.С.Станиславского.   

Библиотеки  - участницы Корпорации объединены в локальную сеть, с 
доступом к серверу  ЭК  АИБС Absotheque Unicode.  

Библиографические записи в ЭК Корпоративной сети публичных 
библиотек г. Харькова вносятся в соответствии с требованиями  ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання», единого   коммуникативного формата и протокола  Z39.50.  

Все основные функции в ЭК Корпоративной сети публичных библиотек 
г. Харькова доступны через WEB-интерфейс.  

Гибкая и удобная работа с карточкой и другими выходными формами: 
автоматически формируются списки, выходные формы, документы учета, 
карточки библиографических описаний в формате, понятном офисным 
приложениям. При этом всегда есть возможность ручной корректировки 
выходных форм. Например, перед печатью карточки можно вручную с 
помощью Microsoft Word внести изменения, убрать лишние знаки препинания и 
т.п. 

Простая и гибкая работа со списками обеспечивается благодаря 
реализации функции «корзины». АИБС Absotheque Unicode позволяет 
сохранить список библиографических описаний, либо иных записей (например, 
экземпляров, читателей, авторов и т.д.), найденных в результате поиска, в 
форме корзины. Это дает возможность вернуться к этому списку в любое время 
– в ходе того же сеанса работы либо позже. Корзиной можно также 
пользоваться для распечатки списков, быстрого перехода к библиографическим 
описаниям, групповой корректировки библиографических описаний и других 
записей. Списки, сохраненные в виде корзин, можно объединять, 
редактировать, удаляя или добавляя какие-либо элементы. Имеется удобная 
функция экспорта корзины в офисные программы и в различные 
коммуникативные форматы. 
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Обеспечивается защита от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам библиотек, искажения и уничтожения информации, 
разграничение прав доступа.  

Хронологический охват ЭК Корпоративной сети публичных библиотек г. 
Харькова - с 2007 года по настоящее время.  Статьи из периодических изданий 
и сборников – с 2007 года. Новые поступления книг – с 2009 года.  

В настоящее время   ЭК Корпоративной сети публичных библиотек 
города Харькова насчитывает 34 000 записей. Из них можно выделить: 

- 14 620 библиографических записей книг новых поступлений; 
-  экземплярность – 26038 записей; 
-  220 библиографических записей нот.  
Отличительной особенностью ЭК Корпоративной сети публичных 

библиотек г. Харькова является наличие в нем аналитических материалов: 
статей из периодических изданий,  книг и нотных изданий.  

В ЭК было внесено 1730 аналитических библиографических записей из 
книг и более 13000 библиографических записей статей из 184 периодических 
изданий.  

В 2011 году велась активная подготовка к ретро конверсии книжных 
фондов библиотек, созданию БД читателей библиотек, входящих в 
Корпоративная сеть.  

В 2012 году Корпорацией планируется: Освоение БД «Читатель»; 
Ретро конверсия фондов ЦБС города; Активная аналитическая роспись 

сборников и нотных изданий. Размещение ЭК Корпоративной сети публичных 
библиотек г. Харькова на сайте ЦГБ им. В.Г.Белинского.  

Применяемое программное обеспечение позволяет работать с данными в 
ЭК Корпоративной сети публичных библиотек г. Харькова максимально 
комфортно.  

Поддержка режима кластеризации Microsoft SQL Server позволяет 
разделить сервер для работы библиотекарей и сервер для доступа читателей, и 
обеспечить синхронизацию данных между серверами. Через Модуль ABSOPAC 
UNICODE  неограниченное число пользователей (пока в стенах библиотек 
ЦБС, участниц проекта) подключается через любой Web-браузер (Internet 
Explorer, Maxthon, FireFox, Opera и др.) к ЭК Корпоративной сети публичных 
библиотек г. Харькова и может: 

 - производить поиск по стандартным полям описания (Автор, Заглавие, 
Издательство, Серия, Год издания, Рубрика); 

- комбинировать несколько поисковых полей с помощью логических 
операторов (И, ИЛИ, НЕ); 

- использовать при поиске существующие справочники (авторы, рубрики, 
издательства, серии), автоподбор 

В справочниках реализован вывод ссылок "смотри" и "смотри также";  
возможность включения фильтров по поиску «Новые поступления», выбор типа 
документа (книга, периодика и пр.), выбор места хранения документа.  

Помимо параметров поиска пользователь может определять форму 
вывода данных.  
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Корпоративная каталогизация позволяет ускорить работу по 
формированию электронного каталога и существенно сокращает затраты на его 
создание.  

Совместное создание электронного каталога позволяет библиотекарям 
избежать повторения работы, уже проделанной их коллегами.  

Работа в Корпорации – сложный и ответственный процесс, требующий от 
сотрудников высокой профессиональной подготовки.  

С точки зрения читателя, корпоративные каталоги удобны тем, что 
обеспечивают доступ к информационным ресурсам сети на всём пространстве 
корпоративного объединения библиотек через единую точку входа.  

Создание электронного каталога библиотеки не только существенно 
ускоряет и повышает качественный уровень обслуживания пользователей, но и 
в целом преобразует и видоизменяет весь комплекс существующих технологий. 
Без автоматизации процесса обработки документа или при неправильном 
подходе к ней библиотека становится только складом большого количества 
источников информации, которые не могут эффективно использоваться 
развивающимся обществом. 
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E-mail: library@khai.edu  
 

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИПС НТБ ХАИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время информационно-поисковая система (ИПС), 
представителем которой в библиотеке является электронный каталог (ЭК), 
требует анализа качества самой системы и эффективности поиска в постоянно 
возрастающем количественно поисковом массиве. 

Стратегической задачей функционирования информационно-поисковых 
систем является обеспечение эффективного поиска релевантной информации 
без снижения его скорости. 

Чтобы всесторонне оценить электронный каталог, необходимо: 
•  охарактеризовать все его составляющие: 
 - программные; 
 - технические; 
 - эргономические; 
 - семантические; 
• определить параметры качества:  
 - полнота отражения информационных ресурсов библиотеки в ЭК;  
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 - полнота наполнения лингвистических средств;  
 - полнота и точность результатов поиска; 
 - комфортность и оперативность; 
 - перечень создаваемых в результате поиска информационных 

продуктов и услуг; 
 - форма представления ответа пользователю; 
 - многоязычность (в грамматическом понимании) поиска. 
Одной из компонент оценки поисковых возможностей электронного 

каталога является его функциональная эффективность. 
Для оценки функциональной эффективности электронного каталога в 

библиотеке проведено его тестирование. С этой целью было отобрано 
несколько тестовых запросов. Поисковые предписания составлялись на 
естественном языке, поскольку лексическими единицами  в АИБС являются 
ключевые термины и словосочетания в словарях и рубрики, раскрывающие 
содержание классификационных индексов, в классификаторе «УДК. 
Тематический каталог». 

По результатам серии поисков определялась точность, полнота выдачи 
информации, как основные критерии при определении функциональной 
эффективности ЭК, а также причины потерь информации и информационный 
шум.  

Точность P определялась отношением числа А действительно 
релевантных документов, т.е. соответствующих содержанию информационного 
запроса, к формально релевантным документам (A+B), т.е. соответствующих  
поисковому образу запроса и выданных АИБС (далее Системой): 

P=A/(A+B) 
Полнота информационного поиска R определялась отношением числа 

отобранных релевантных документов A к общему числу релевантных 
документов (A+С), имеющихся в системе: 

R=A/(A+C) 
Оценка любого показателя функциональной эффективности связана с 

определением неформальной релевантности выданных Системой документов 
информационному запросу. Поскольку в оценке показателей функциональной 
эффективности определялась смысловая релевантность, а это может сделать 
только пользователь, при тестировании использовались случайным образом 
отобранные запросы по вопросам библиотечного дела. 

Например, сформулирован запрос «Возможность тематического поиска в 
электронном каталоге». Запрос формализован на язык ключевых терминов, 
поскольку Система позволяет осуществлять одновременный контекстный 
поиск возможных формулировок запроса по всем классификаторам и словарям. 
В результате отбора формулировок на запрос «Поиск» отобрана рубрика 
«025.4.036 Компьютеризированный поиск и доступ» из  классификатора «УДК 
– тематический каталог». На этот запрос в ЭК получен ответ из 22 БЗ. После 
просмотра выданных Системой БЗ, отобрано 12 релевантных документов. 
Следовательно, точность поиска составляет 54%. Для определения полноты 
поиска, в свою очередь, отобран массив потенциально соответствующих 
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запросу документов. Запрос дополнен ключевыми терминами «электронный 
каталог» и «ИПС», а ответ составил соответственно 6 и 3 документа, из 
которых выбраны релевантные. Используя возможность Системы 
одновременного отбора всех документов по всем терминам, отобрано 26 БЗ. 
Таким образом, полнота поиска составляет – 46%. Отобрав общие документы 
для терминов «Компьютеризированный поиск» и «Электронные каталоги» (2), 
а потом для всех трех терминов, включая «ИПС» (1) документ, мы увеличили 
точность поиска практически до 100%. 

Кроме того, качество информационно-поисковой системы зависит и от  
качества работы индексатора и качества лингвистических средств, 
используемых в Системе. Эти показатели индексирования определяются тремя 
категориями: полнотой, точностью и нормализованным языком понятий. 
Поэтому, целью проводимого тестирования ЭК было  выявление ошибок в 
индексировании документов и ведении классификаторов и словарей. Поэтому 
было проведено повторное индексирование всех отобранных документов, 
классификатор и словари пополнены новыми рубриками и терминами.  В итоге, 
на повторный запрос общих документов для всех трех терминов Системой 
было отобрано 3 формально релевантных документа. 

В процессе определения функциональной эффективности ЭК, выявлен 
ряд недостатков в его организации: 

- невелика глубина и точность индексирования документов; 
- недостаточное количество ключевых терминов в словарях, как  

дополнительных лингвистических средств к классификатору; 
- сложность определения смысловой релевантности документов из-за 

отсутствия аннотаций к ним. 
Для устранения существующих недостатков следует: 
- производить многоаспектное индексирование документов как 

индексами и рубриками УДК, так и ключевыми терминами;  
- все БЗ снабжать аннотациями;  
- раскрывать содержание документов с помощью аналитических   

библиографических записей;  
- в ходе индексирования оперативно создавать новые рубрики и 

ключевые термины в лингвистических средствах Системы;  
- повышать уровень квалификации специалистов по индексированию 

документов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ СНУ ІМ. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. 
 

Електронний каталог - один з найважливіших інформаційних ресурсів 
сучасної бібліотеки вищого навчального закладу. Створення Електронного 
каталогу (ЕК) в Науковій бібліотеці СНУ ім. В. Даля почалося в 1992 році в 
форматі Marc, з 2002 року на основі АБІС “УФД/ Бібліотека”. 

ЕК містить бібліографічні записи (більше 160 тис.) книг, періодичних  та 
продовжуваних видань, дисертацій, авторефератів дисертацій, електронних 
документів українською, російською, англійською, німецькою, французькою та 
іншими мовами. 

ЕК об’єднує та систематизує ресурси бібліотеки і пропонує їх 
користувачам в доступному вигляді. 

Оновлення ЕК здійснюється постійно: 
• поповнення ЕК новими бібліографічними записами (БЗ); 
• вилучення з Електронного каталогу БЗ на документи, списані з 

фонду бібліотеки; 
• редагування елементів бібліографічного запису. 
ЕК має широкі пошукові можливості, починаючи з простого пошуку за 

одним із елементів даних і закінчуючи комбінацією елементів даних, що 
забезпечує зручний та оперативний пошук інформації.  

Результати пошуку в ЕК користувач може подивитись на моніторі, 
роздрукувати або записати на електронні носії інформації. 
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На діаграмах показана динаміка наповнення Електронного каталогу НБ 
СНУ ім. Даля (рис. 1) та співвідношення обсягу фонду, який вже внесено до 
ЕК, і частини фонду, що має бути опрацьовано найближчим часом (рис. 2).  
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Рис. 1. Динаміка наповнення ЕК 
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Рис. 2. Співвідношення обсягу фонду Наукової бібліотеки, який вже 

занесено до ЕК та того, що має бути опрацьовано. 
 

Пошук в ЕК здійснюється за різними елементами бібліографічного 
запису. Для зручності пошуку необхідної інформації створено два самостійних 
Алфавітно-предметних покажчики: 

• АПП для книжкових видань, 
• АПП для статей. 
АПП для книжкових видань – це предметні рубрики та ключові слова за 

алфавітом. АПП для статей – це ключові слова за алфавітом, до яких 
прив’язується складова частина документа. Кожен з АПП має свої особливості 
та переваги. 

Алфавітно-предметні покажчики постійно редагуються, поповнюються, 
що сприяє покращенню пошукових можливостей.  

Для надання користувачам широких можливостей оптимального пошуку, 
скорочення його шляху, забезпечення повноти виконання запиту необхідно: 

• найточніше відображати зміст документів через індексування; 
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• складати якісний бібліографічний запис, згідно ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006, з максимальним відображенням інформації про документ; 

•  правильно формулювати ключові слова для полегшення пошуку 
інформації; 

• підвищувати інформаційну культуру користувачів для успішного 
використання ЕК; 

• оперативно провести ретроконверсію фонду.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ КАК ТОЧКА ДОСТУПА  

К РЕСУРСНОЙ БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ И БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ  
БИБЛИОТЕЧНОГО СЕРВИСА. 

  
Электронный каталог (ЭК) - один из важнейших информационных ресурсов, 
которыми располагает библиотека. На его базе формируются основные 
библиотечные технологические процессы, закладывается основа комплексной 
автоматизации библиотеки.  
 Библиографическая запись является главным элементом базы данных ЭК. 
Именно, качественная, правильно созданная библиографическая запись 
позволяет реализовывать функции алфавитного, систематического, 
топографического, предметного каталогов библиотеки, а также осуществлять 
функции учета и регистрации документов. 
 ЭК библиотеки вуза - это один из элементов информационно-
образовательного пространства университета, он активно используется в 
процессе аккредитации и лицензирования специальностей, аттестации 
книгообеспеченности специальностей, дисциплин, кафедр университета. 
 ЭК научной библиотеки ХНУРЭ поддерживается АИБС "УФД/ 
Библиотека". В ЭК - более 130 тыс. библиографических записей на новые 
поступления книг, периодические издания, электронные материалы нашего 
фонда начиная с 1992 года и также на ретроспективную часть фонда 
 Активно работает группа ретроввода, которая занимается созданием в ЭК 
библиографических записей на ретроспективную часть фонда библиотеки - 
документы, поступившие в фонд библиотеки до 1992 года. 
 Следует отметить, что вся активная часть фонда, все что сейчас 
рекомендуется преподавателями согласно рабочим программам дисциплин в 
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ЭК уже отражено, достаточно большое количество библиографических записей 
в ЭК принадлежит и научной, художественной литературе, литературе на 
иностранных языках. 
 Большое внимание уделяется лингвистическому обеспечению ЭК, 
наполняются и редактируются рубрики «Каталогов тем». Тематические 
рубрики нашего ЭК формулируются на украинском и русском языках, 
некоторые из них имеют и английский вариант. 
 Пользователи библиотеки имеют возможность осуществить 
предварительный заказ найденных в электронном каталоге книг, для получения 
их на абонементах в удобное для пользователя время.  

Растущий объем Электронного каталога позволяет: 
9. более полно удовлетворять информационные запросы пользователей, 
10.  активизировать процесс штрих-кодирования библиотечного фонда для 

автоматизированной выдачи и приема литературы в подразделениях 
библиотеки, 
11. внедрить электронный заказ документов.  

 Особенностью нашего Электронного каталога является связь с нашей 
полнотекстовой базой данных  «Электронная библиотека»,  которая сейчас 
насчитывает  более 16 тыс. документов в электронном виде. Электронные 
материалы доступны по гиперссылкам в ЭК только для сотрудников и 
студентов университета в его локальной сети.  

Доступ к ЭК с 2006г.осуществляется в локальной сети университета и с 
2008г. через сеть Интернет. ЭК становится все более популярным среди наших 
пользователей, которые по достоинству оценивают его поисковые 
возможности. Об этом свидетельствует  рост количества обращений к ЭК в 
Электронном читальном зале. По отзывам и опросам наших пользователей 
количество обращений к ЭК через сеть Интернет тоже достаточно большое.  

Электронный каталог является одним из главных информационных 
ресурсов  библиотеки ХНУРЭ, преимуществами которого являются: 

•  доступность информации,  
• оперативность поиска,  
• объединение простого и многоаспектного поиска,  
• получение различных справок об источнике информации 

(библиографическое описание, наличие в фонде, местонахождения документа)  
• предоставление доступа к документам Электронной библиотеки 
• наглядность результатов поиска,  
• возможность осуществить предварительный электронный заказ 

документов. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках» 
(28 березня 2012 року) 

Перехід до інформаційного суспільства, вдосконалення інформаційних 
технологій поставили перед бібліотеками завдання – спрямувати свої зусилля 
на розвиток електронних інформаційних ресурсів та забезпечення необхідних 
умов щодо їх організації. Саме бібліотеки ВНЗ багато в чому визначають 
сьогодні рівень розвитку вищого навчального закладу. Цьому сприяє поєднання 
традиційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі бібліотеки з 
метою якнайповнішого інформаційного забезпечення навчального, наукового 
та виховного процесів внз. Вирішення цих завдань неможливе без інноваційних 
знань фахівців, обміну досвідом, підвищення кваліфікації.  

28 березня 2012 року Асоціацією сучасних інформаційно-бібліотечних 
технологій (АСІБТ) разом з Науковою бібліотекою Харківського державного 
університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) та Науковою бібліотекою 
Харківського національного університету радіоелектроніки (НБ ХНУРЕ) було 
проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію «Розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках». 

Робота конференції була спрямована на обговорення проблем розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій бібліотек у сучасних умовах 
інформатизації, підвищення ролі бібліотек та їхньої конкурентоспроможності, 
формування суспільного світогляду про бібліотеки як сучасні інформаційно-
комунікаційні центри. 

У конференції взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек внз і 
публічних бібліотек м. Харкова та України. Загальна кількість присутніх 
становила 98 осіб.  

До оргкомітету конференції надійшло 33 доповіді. 
Учасників конференції привітав ректор ХДУХТ професор Олександр 

Іванович Черевко, доктор технічних наук, академік Української академії наук, 
академік Міжнародної академії холоду, Заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник 
освіти України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Він наголосив, 
що бібліотека сьогодні є найважливішою інформаційною базою наукового, 
навчального та культурно-виховного процесів університету, що забезпечує 
якість підготовки майбутніх фахівців через задоволення їх інформаційних 
потреб традиційними та новітніми формами обслуговування. А професія 
бібліотекаря набуває нового статусу в новітньому інформаційному середовищі 
– посередника між користувачем та інформацією. Отже, бібліотекар має 
оволодівати знаннями з інформатики, інформаційних технологій, аналітики 
тощо. 

У ході роботи пленарного засідання конференції виступили 13 
доповідачів. До порядку денного конференції було внесено та заслухано такі 
питання:   
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Наукова бібліотека ХДУХТ у інформаційному вимірі часу 
(Л.Г. Бакуменко, заступник директора НБ ХДУХТ); 

Чи варто впроваджувати систему менеджменту якості в роботу 
бібліотеки? (Т.Б. Грищенко, директор НБ ХНУРЕ; Л. Г. Влащенко, 
заступник директора НБ ХНУРЕ; О.М. Нікітенко, доцент кафедри МВТ 
ХНУРЕ); 

Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукового та навчально-
виховного процесів як компонент діяльності бібліотек ВНЗ (Л.Д.Льовшина, 
директор НБ ХДУХТ); 

Використання авторитетного файла авторів у пошуку в АРМі Веб-
Ірбіс» (Г.С. Панарін, заввідділом автоматизації бібліотеки НУ «ЮАУ 
ім. Ярослава Мудрого»);  

Формування команд в умовах швидкої зміни інформаційних 
технологій(Л.П. Семененко, директор науково-технічної бібліотеки НТУ 
«ХПІ», О.О. Семененко, магістрант кафедри педагогіки та психології 
управління соціальними системами НТУ «ХПІ»); 

Новий інформаційний ресурс для фахівців у галузі освіти: з досвіду 
роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії 
(Н.М. Ніколаєнко, директор НБ УІПА);  

Трансформация абонементной формы обслуживания: использование 
web-технологий (Л.Г. Влащенко, заступник директора НБ ХНУРЕ; Т.А. Оре, 
заввідділом НБ ХНУРЕ; Н. Ю. Етенко, вчений секретар НБ ХНУРЕ); 

Блоги як засіб просування бібліотечного сайту (І.В. Малішевський, 
бібліотекар ІІ категорії відділу інформаційних технологій та комп’ютерного 
забезпечення НБ ХДУХТ); 

Технологічно-змістовні аспекти віртуального проекту «Л. Б.Хавкіна. 
Харківський період діяльності» (з досвіду ХДНБ ім. В.Г.Короленка) 
(М.Є. Корнієнко, провідний бібліотекар науково-методичного відділу ХДНБ 
ім. В.Г.Короленка); 

Дезинформація в інформаційній діяльності бібліотеки  (В.П. Жукова, 
канд. наук із соціальних комунікацій, ст. викладач кафедри бібліотекознавства 
та соц. комунікацій, в.о. президента АСІБТ). 

Корпоративні традиції та електронні ресурси з краєзнавства 
публічних бібліотек України: питання паралельного формування і 
використання (Кузнецова М.М. канд. наук . із соц. комунікацій, Головний 
бібліограф ЦБС им. А. П. Чехова ) 

Інформаційно-комунікаційні модерни в діяльності бібліотек ВНЗ 
(Пасмор Н.П., директор наукової бібліотеки Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Пасмор Ю.В., 
науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку 
НАПрН України) 

Формування інформаційного середовища сучасних користувачів 
(Соколовська Т.Б., провідний бібліотекар Наукової бібліотеки Харківського 
національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 
Василенка) 
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Відкрила пленарне засідання конференції доповідь, присвячена 45-річчю 
бібліотеки ХДУХТ, в якій були зазначені основні напрями розвитку наукової 
бібліотеки, її успіхи при впровадженні інформаційно-комунікаційних 
технологій.  

Доповідачі на пленарному засіданні конференції «Розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках» наголошували, що 
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках набирає 
обертів та постійно вдосконалюється на основі впровадження інноваційних 
форм та методів, спрямованих на ефективність, якість, повноту та 
оперативність задоволення інформаційних потреб користувачів. Цифрові 
технології у сучасних умовах інтенсивно розвиваються та впливають на 
суспільне та громадське життя. Бібліотека як складова інфраструктури 
інформаційного суспільства трансформує свою діяльність відповідно до  змін, 
які відбуваються у ньому. У період прискореного розвитку суспільства 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках одним із 
головних ресурсів, що забезпечує сучасне функціонування бібліотек, є їх 
кадрове забезпечення, наявність фахівців-професіоналів, готових до 
трансформаційних змін в умовах інноваційного розвитку інформаційно-
бібліотечного виробництва. Для будь-якої бібліотеки інформаційні ресурси є 
базовим компонентом єдиного інформаційно-комунікаційного середовища. 
Новітні інформаційні технології, які запроваджені в бібліотеках, розширюють 
можливості навчання і самоосвіти особистості, сприяють розвитку наукової 
діяльності, дозволяють яскраво провести дозвілля. На сучасному етапі 
бібліотека перетворюється на інформаційне середовище, яке дозволяє 
працювати з будь-яким видом інформації, на будь-якому носієві. У сучасному 
суспільстві основним джерелом у пошуку інформації стає мережа Internet; при 
використанні інформаційних ресурсів бібліотеки перевага надається 
електронним ресурсам; друковані видання використовуються поряд з 
електронними.  

Дискусійним стало питання щодо системи менеджменту якості в роботі 
сучасних бібліотек в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій. Оскільки проблеми якості пов’язані з фінансуванням та розвитком 
матеріально-технічної бази, то низький рівень цих показників негативно 
впливає на показники якості.  

Особливу цікавість викликали питання професійного спілкування 
бібліотекарів в Інтернет-середовищі на основі сайтів і блогів. 

Під час конференції відбулася постерна сесія «Електронний каталог 
як ресурс і послуга» у межах секції НМБК МОН України з обробки 
документів та ведення довідкового апарату. Ця форма роботи конференції 
викликала велику прихильність та резонанс серед учасників конференції, 
гостей та науковців ХДУХТ. На постерній сесії були представлені такі 
доповіді: 

«Створення галузевого тезаурусу в лінгвістичному забезпеченні 
електронної бібліотеки Харківського державного університету харчування 
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та торгівлі» (І.Ю. Губренко, зав. сектором відділу інформаційних технологій 
та комп’ютерного забезпечення НБ ХДУХТ); 

«Створення баз даних у складі електронного каталогу Наукової 
бібліотеки Східноукраїнського національного університету ім. Володимира 
Даля» (О.В. Єпіфанова, директор НБ СНУ ім. В. Даля, В.В. Савельєва, заст. 
директора НБ СНУ ім. В. Даля); 

«Трансформація бібліотечного каталогу. Досвід створення, 
результати і пріоритети використання електронного каталогу Наукової 
бібліотеки Східноукраїнського національного університету ім. Володимира 
Даля» (О.В. Єпіфанова, директор НБ СНУ ім. В. Даля, В.В. Савельєва, заст. 
директора НБ СНУ ім. В. Даля); 

«Якість електронного каталогу як запорука плідної взаємодії між 
бібліотеками» (С.Ю. Кирко, завсектором від. наук. обробки док. НТБ НТУ 
«ХПІ», С.В. Костроміна, завсектором від. наук. обробки док. НТБ НТУ 
«ХПІ»); 

«Електронний каталог – інформаційний навігатор Наукової 
бібліотеки УІПА» (О.М. Рибальченко, вчений секретар НБ УІПА); 

«Електронний каталог корпоративної мережі публічних бібліотек 
міста Харкова» (Серенко И.В. зам. директора КПК Центральная городская 
библиотека им. В. Г. Белинского ЦБС Дзержинского района г. Харькова) 

«Якість та ефективність ІПС НТБ ХАІ: проблеми та шляхи 
рішення»  (Л.О. Смислова, заст. директора НТБ НАУ ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ», О.М. Грабар, заввід. наук. оброб. док. і організації каталогів НТБ НАУ 
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»); 

«Особливості пошуку в Електронному каталозі Наукової бібліотеки 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля» (Л.К. 
Шевердіна, заввід. комплект. та наук. обробки док. НБ СНУ ім. В. Даля, Г.Р. 
Івашева, бібліограф довідково-бібліографічного відділу НБ СНУ ім. В. Даля); 

«Електронний каталог як точка доступу до ресурсної бази бібліотеки 
та база реалізації бібліотечного сервісу» (Т.Є. Шевченко, заввідділом наук. 
обробки док. і організації каталогів НБ ХНУРЕ, Н.В. Судакова, бібліотекар НБ 
ХНУРЕ). 

В останні роки спостерігається бурхливе зростання кількості вітчизняних 
бібліотек, що створюють свої електронні каталоги та надають їх користувачам 
через Інтернет. Актуальним стає питання якості каталогів щодо ефективного їх 
використання користувачами бібліотек. На сучасному етапі розвитку постає 
потреба у чіткому розподілі локальних та Інтернет-каталогів бібліотек, тому що 
локальні каталоги призначені для роботи читачів, які вважаються традиційними 
і регулярно відвідують бібліотеку. У будь-якій бібліотеці в залі каталогів (або, 
якщо такий відсутній, у читальному залі) є черговий консультант, який при 
необхідності навчить читача користуватися каталогами і допоможе знайти 
потрібні видання. Інтернет-каталоги призначені для широкого кола 
користувачів, які легко орієнтується в електронному просторі, але для 
віртуального користувача необхідно ретельно розробляти інформаційно-
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допоміжні бази «HELP». А це також ставить додаткові жорсткі вимоги до 
користувальницького інтерфейсу.  

У рамках конференції працювала секція студентів та аспірантів 
«Актуальні питання інформаційно-бібліотечної сфери та соціальних 
комунікацій», де було висвітлено питання: 

Внесок Л. Б. Хавкіної у становлення та розвиток бібліотечного 
фондознавства (О.В. Безсмертна, студентка факультету бібліотекознавства та 
інформатики, 3 курс, Харківська державна академія культури); 

Історичні етапи розвитку бібліотек міста Харкова (О.О. 
Калініченко, студентка факультету бібліотекознавства та інформатики, 3курс, 
Харківська державна академія культури); 

Історія бібліотечної цензури в Україні (Н. О. Ярмак, студентка 
факультету бібліотекознавства та інформатики, 3курс, Харківська державна 
академія культури); 

Бібліотечна цензура в умовах гласності (Ю. О. Пічугіна, аспірантка 
кафедри бібліотекознавства і соціальних комунікацій Харківської державної 
академії культури); 

Медіапростір як результат інформатизації суспільства (С.В. Грицай, 
аспірантка кафедри бібліотекознавства і соціальних комунікацій, Харківська 
державна академія культури,); 

Щодо питання охорони авторських прав в електронному середовищі 
(В.В. Каїді, аспірантка Харківської державної академії культури); 

Проблеми читання молоді в період інформатизації суспільства 
(Н.П. Поляк, студентка факультету бібліотекознавства та інформатики, 5курс, 
Харківська державна академія культури); 

Вподобання читачів у сучасних умовах розвитку інформаційного 
суспільства (Т.В. Сердега, студентка факультету бібліотекознавства та 
інформатики, 3курс, Харківська державна академія культури); 

Сучасні інформаційні потреби користувачів бібліотекек 
(М.А.Скрипка, студентка факультету бібліотекознавства та інформатики, 5 
курс, Харківська державна академія культури); 

Співвідношення понять «музичний твір» і «музичний текст» 
(В.П. Жуков, здобувач кафедри виконавської та оркестрової підготовки ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди). 

Найбільш дискусійним стала доповідь «Бібліотечна цензура в умовах 
гласності». Особливо хвилюючим для обговорення виявилось питання дитячої 
та підліткової цензури (вікова цензура) в Інтернет. 

Наприкінці конференції були підведені підсумки її роботи. Конференція 
пройшла успішно, доповіді учасників визвали неабияку зацікавленість колег, 
було відзначено високий рівень підготовки доповідей. Відбувся обмін досвідом 
серед бібліотечних професіоналів.  

Конференція ухвалила: 
1. Результати роботи конференції визнати задовільними.  
2. Упроваджувати результати та досягнення конференції у науково-

методичній роботі бібліотек. 
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Конференція показала високий загальний рівень наукових досліджень у 
бібліотечній галузі, зростаючі міжбібліотечні зв’язки, розширення інтеграції 
між бібліотеками. 

Обговорення доповідей та узагальнення висновків дало можливість 
оцінити рівень науково-методичної роботи учасників конференції та 
сформулювати такі рекомендації: 

1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників 
конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове, методичне та 
практичне значення. 

2. Розглядати розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у 
бібліотеках як нагальне завдання сучасного розвитку бібліотечно-
інформаційного виробництва. 

3. Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для виконання 
ефективного та якісного створення, збирання, зберігання, розповсюдження та 
надання інформаційних ресурсів користувачам бібліотек. 

4. Сприяти розробці та впровадженню проектів інноваційного розвитку 
бібліотек щодо інформаційно-комунікаційних технологій. 

5. Спрямовувати роботу бібліотек на впровадження в їхню діяльність 
уніфікованих інформаційно-комунікаційних технологій. 

6. Сприяти інтеграції електронних комунікацій і засобів інформації між 
бібліотеками.  

7. Цілеспрямовано розширювати інформатизацію бібліотечних закладів, 
вдосконалювати внутрішнє інформаційне середовище бібліотек, а також їх 
представлення в мережі Інтернет. 
 
 
 
Голова оргкомітету конференції 
директор Наукової бібліотеки  
Харківського державного університету 
харчування та торгівлі                                                                       Л.Д. Льовшина 
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