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ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ 
 
УДК 021.61  
Бакуменко Лариса Григорівна, 
заступник директора 
наукової бібліотеки  
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
пошт. адреса: ХДУХТ, вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна 
конт. тел.: 349-45-35, 349-45-37 
e-mail: biblio–hduht@mail.ru 
 
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РЕПОЗИТАРІЇВ 

БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
 

Інтернет фундаментально змінив практичні та економічні реалії 
розповсюдженні наукового знання та культурної спадщини. Нині він надає 
шанс скласти глобальне і інтерактивне уявлення про людські знання, 
включаючи культурну спадщину, і гарантувати всеосяжний доступ до нього. 
Організація відкритого доступу (ВД) як важливої процедури вимагає активних 
зобов’язань і внесків від кожного виробника наукового знання і утримувача 
культурної спадщини.  

На сьогодні великої популярності набуває науковий індекс цитування 
(SCI – Science Citation Index) та звітне цитування журналів (JCR – Journal 
Citation Reports), що випускаються Інститутом наукової Інформації (ISI – 
Institute for Scientific Information), США  ISI забезпечує якісне опрацювання 
даних, але не встигає за швидким зростанням інформаційних потоків. Досить 
мала кількість українських видань аналізується цією організацією. Така 
ситуація зумовлена й іншими причинами: мовний бар’єр, низька якість 
рецензування й оформлення публікацій, недостатній розвиток української 
науки в цілому, грошова оплата та ін. 

Україна значно відстає щодо питань інтеграції до світового наукового 
простору, тому їй украй важливо сьогодні мати власну базу даних, яка значно 
підвищить рівень цитованості та популярності вітчизняних науковців. Такий 
портал можна сформувати на основі створених у регіонах бібліотеками внз 
інституціональних репозитаріїв (ІР). 

Отже виникла потреба дослідити сайти ІР бібліотек внз України, з метою 
визначення їх ролі та місця у формуванні національного соціокомунікаційного 
простору на основі аналізу їх структури та наповнення електронними 
документами. Першим етапом дослідження стало виявлення всіх репозитаріїв, 
створених в Україні та функціонуючих в мережі Інтернет. Дослідження сайтів 
ІР державних бібліотек внз здобувачем в мережі Інтернет свідчить, що нині в 
Україні створено та надано доступ до 46 репозитаріїв.  

Згідно з цими даними із вказаних 46 українських репозитаріїв 42 внз 
мають свій інституціональний репозитарій. У якості національного 
корпоративного об’єднання виступає ElibUkr – Electronic Library of Ukraine 
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(корпоративне об’єднання цифрових репозитаріїв України), міжнаціонального – 
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMAR).  

За типо-видовою структурою українські репозитарії розподіляються на: 
• за територіальною ознакою: континентальні («Цифрове сховище 

європейських раритетів» – сховище раритетів Інституційно-операційних 
закладів Європи), міжнаціональні (тематичний репозитарій Central and Eastern 
European Marine Repository (CEEMAR) – Болгарія, Польща, Росія, Україна), 
національні (НБУВ, ElibUkr) та інституціональні (однієї інституції); 

• залежно від суспільного призначення: тематичні: галузеві (Central and 
Eastern European Marine Repository (CEEMAR) – тематичний репозитарій) та 
інституціональні (однієї інституції); соціальні (Архів громадянського 
суспільства МВФ); 

• за типами та видами документів: репозитарій раритетних видань (Old 
Printed Books – digital repository of European rarities («Цифрове сховище 
європейських раритетів»), репозитарій перекладів (Архів Міжнародного фонду 
«Відродження» – електронний архів книг програми «Проект перекладів»), 
репозитарій періодичних видань (Національна бібліотека України ім. В. 
Вернадського – Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН 
України); 

• за характером взаємодії: корпоративні (континентальні «Цифрове 
сховище європейських раритетів» – сховище раритетів Інституційно-
операційних закладів Європи), міжнаціональні (тематичний репозитарій Central 
and Eastern European Marine Repository (CEEMAR) – Болгарія, Польща, Росія, 
Україна), національний міжінституціональний проект ElibUkr – Electronic 
Library of Ukraine – корпоративне об’єднання цифрових репозитаріїв України); 
локальні (однієї інституції). 

Переважна більшість використовує програмне забезпечення (ПЗ) dspace – 
34 репозитарії, eprints використовує – 9 репозитаріїв, ПЗ «Софія» – 1, 
підтримують будь-яке ПЗ – 2 репозитарії. Використання більшістю 
університетських бібліотек ПЗ Dspace можна пояснити тим, що це 
забезпечення, на наш погляд, набагато зручніше, ніж Eprints як у використанні, 
так і в можливостях створення та наповнення. 

Розглянемо репозитарії, що використовують ПЗ Dspace.  
Матеріали репозитаріїв, створених на основі ПЗ Dspace  можна 

переглянути за такими  параметрами пошуку: фонди та зібрання, або розділи і 
колекції, або спільноти та колекції; дати випуску; автори; заголовки; теми; 
назви; ключові слова; дати надходження; перекладачі; видавництва; дати 
видачі; предмети; підтримка; нові матеріали; топ 10 публікацій; топ 10 авторів; 
часті питання; статистика. 

Кожен репозитарій із запропонованого переліку обирає для себе 
персональні параметри пошуку, які нараховують 5-6 позицій, стабільними 
позиціями є: автори, заголовки, теми, дати випуску (присутні у структурі 
майже всіх репозитаріїв). Слід звернути увагу на останні 4 позиції, які поки що 
використовує у своєму репозитарії лише Сумський державний університет та 
використовувати їх у інших репозитаріях: топ 10 публікацій та топ 10 авторів 
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(де відображені найпопулярніші публікації та автори за кількістю завантажень 
та переглядів), часті питання (питання, які найчастіше задають користувачі по 
роботі з репозитарієм та відповіді на них), статистика (відображає реальні 
дані щодо інтенсивності використання ресурсів репозитарію та його 
популярності серед віртуальних користувачів. Наприклад, Електронний архів 
eSSUIR на 01.11.2012 р.: всього праць – 28519, всього переглядів описів праць 
на сьогодні – 706750, всього повнотекстових завантажень – 957297, у т.ч. за 
2012 р. всього: переглядів – 469302, завантажень – 634361). 

Структура репозитаріїв за параметрами Фонди та зібрання, або Розділи і 
колекції, або Спільноти та колекції теж може бути різною (від спрощеного 
варіанту до  складнішого), наприклад : 

• Фонди: Автореферати та  дисертації; Теми (зібрання): Монографії; 
Навчальні матеріали; Статті; Наукова бібліотека. 

• Розділи і колекції: Назва збірника наукових праць, Особисті колекції 
викладачів. 

• Фонди: Зібрання: Назва збірників наукових праць:   Серії:    Теми  
(Історія, Біологія, Географія тощо); Автореферати дисертацій; Матеріали 
конференцій; Наукова бібліотека. 

• Розділи: Колекції: Конференції; Монографії; Наукові збірки та нариси; 
Довідкові та бібліографічні видання: Бібліографічні видання, Словники та 
довідники; Навчальні матеріали. 

• Фонди: Зібрання: Видання університету: Теми; Дисертації, автореферати 
та наукові публікації: Автореферати, Дисертації, Наукові публікації; Довідково-
інформаційні матеріали: Довідкові матеріали, Нормативні документи; 
Матеріали конференцій; Наукова бібліотека: Бібліографічні покажчики, 
Доклади та презентації НБ, Матеріали науково-практичних заходів, Рідкісні 
видання; Тематичні колекції: Меморіальний архів професора…: Література про 
автора, Публікації професора, Світлини; Факультети: Кафедри. 

• та ін. 
У якості спільнот, фондів, розділів, зібрань, колекцій можуть виступати: 

інститути; факультети; кафедри; наукові бібліотеки; наукові товариства; 
дослідницькі центри; музеї історії вузу; журнали; збірники наукових праць; 
наукові видання університетів (вісники), тематичні колекції авторських 
матеріалів, номери журналів, серії, типи та види документів: дисертації, 
автореферати, монографії, збірники наукових праць, статті, бібліографічні 
посібники, студентські та магістерські роботи тощо. В репозитаріях найчастіше 
використовують структуру змішаного типу, де у одному списку в якості 
спільнот (або фондів чи розділів) можуть виступати як інституції та їх 
підрозділи, так і типи та види документів: періодичні видання, дисертації та 
автореферати, монографії тощо.  

На нашу думку, структура репозитарію повинна бути сформована за 
чіткими правилами та відображати параметри одного типу: або за структурою 
та підрозділами інституції ( наприклад, Інститут: Факультет: Кафедра: а 
всередині за Типами та видами документів), або за типами та видами 
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документів (наприклад, колекції Інституціонального репозитарію Української 
академії банківської справи Національного банку України: дисертації та 
автореферати: автореферати, дисертації; кваліфікаційні роботи студентів: 
аналітичні роботи, дипломні роботи, конкурсні роботи, курсові роботи, 
магістерські роботи; монографії, навчальні посібники та ін.: монографії, глави 
монографій, навчальні посібники, підручники; навчально-методичні матеріали: 
курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні вказівки та 
рекомендації; наукові збірники; періодичні видання; статті, тези доповідей, 
наукові звіти).  

Це дасть змогу мати чітке уявлення щодо типо-видового наповнення 
репозитарію електронними ресурсами та конкретно визначити науковий 
потенціал кожного структурного підрозділу інституції. 

До репозитаріїв, створених на основі ПЗ Dspace  можна вносити 
документи будь-яких типів та видів. Відслідити кількісні показники дуже 
важко, адже фонди репозитаріїв постійно поповнюються новими електронними 
документами, а складна структура репозитаріїв значно уповільнює цей процес. 
Серед  типів та видів документів, внесених до репозитаріїв, що підтримують 
ПЗ Dspace, є  (приблизне співвідношення за кількістю наповнень від найбільшої 
до найменшої): статті; тематичні та персональні колекції авторських матеріалів; 
матеріали конференцій; збірники наукових праць; періодичні видання; рідкісні, 
раритетні видання; тези доповідей; автореферати дисертацій; навчально-
методичні матеріали; магістерські та бакалаврські роботи; дисертації; звіти про 
науково-дослідні роботи, наукові звіти; збірники положень, збірники; 
монографії; бюлетені; наукові праці, публікації; патенти;  дипломні роботи; 
курсові роботи; Alma Mater; оверпринти (накладні статей з видань, що не 
видаються вузом); неопубліковані матеріали; конкурсні роботи; книги; 
дослідження; презентації; публічні лекції; рецензії; довідково-бібліографічні 
видання (посібники, словники, довідники); дискусії; інформаційні та рекламні 
видання вузу; препринти; мультимедійні матеріали; словники; нормативні 
документи; матеріали наукових конгресів; унікуми. 

Серед зібрань, представлених у репозитаріях,  створені окремі колекції 
повнотекстових електронних документів наукових  бібліотек, що мають такі 
типи та види документів (приблизне співвідношення за кількістю наповнень від 
найбільшої до найменшої):матеріали конференцій, семінарів і т.п.;статті, 
публікації співробітників бібліотеки; періодичні видання; бібліографічні 
матеріали, покажчики; презентації НБ; рідкісні та цінні видання; бібліографічні 
довідки (тематичні); матеріали про репозитарій та відкритий доступ; історичні 
праці (історія бібліотек); каталоги книгозбірні; на допомогу студенту, 
науковцю; українська біобібліографія; технологічна документація; 
організаційна документація; накази, вказівки; довідкові видання та посібники; 
матеріали методоб’єднання; монографії та збірники наукових праць; дарунки 
авторів; електронна доставка документів; інформаційні видання; мемуари і 
документи; Alma Mater – університет; ілюстративні видання – відроджені 
шедеври; нормативні видання; штатний розпис. 
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Типо-видове наповнення ІР, на нашу думку,  має відбуватися за чітко 
сформованою структурою, що відповідає сучасній типо-видовій класифікації 
документів.  

Структура ПЗ Dspace дозволяє розмістити на сайті ІР корисну 
інформацію, доступ до якої надається миттєво: корисні посилання (до сайту 
інституції, сайту наукової бібліотеки інституції та до її електронного каталогу, 
до інших українських ІР та зарубіжних ІР, переважно російських); інформація 
щодо ВД (тексти статей щодо ВД; тексти організаційних документів: 
«Будапештська ініціатива «Відкритий доступ»», «Берлінська декларація щодо 
відкритого доступу»; бази даних: Директорія репозитаріїв відкритого доступу 
(The Directory of Open Access Repositories – ROAR), Директорія архівів 
відкритого доступу (Registry of Open Access Repositories – Open DOAR), 
Директорія журналів відкритого доступу (Directory of Open Access Journals), 
PePEc: Research Papers in Economics (пошук документів з економіки); рейтинг 
репозитарію в міжнародній системі Webometrics; і, навіть, фільми, наприклад, 
«Відкритий доступ в Україні: від окремих островів до глобального 
середовища» (фільм на 14 хв.) – ІР бібліотеки Сумського державного 
університету eSSUIR). На сайтах ІР ПЗ Dspace, без додаткового пошуку у 
загальній БД документів, можна ознайомитися з різними видами 
регламентуючої документації щодо організації, функціонування та 
використання ресурсів ІР. Було виявлено, узагальнено інформацію та 
пропонуємо при організації ІР використовувати такий пакет документів: 
Положення про інституціональний репозитарій інституції; Ухвала Вченої Ради 
про ІР інституції; Наказ про створення ІР; Авторський договір про передачу 
невиключних прав на використання твору; Авторський договір про передачу 
невиключних прав на одну працю; Авторський договір про передачу 
невиключних прав на перелік праць; Авторський договір з видавництвом; 
Інструкція реєстрації користувача в ІР; Загальні принципи накопичення 
матеріалів в ІР; Політики ІР; Інструкція «Початок роботи в ІР»; Інструкція з 
пошуку документів в ІР; Інструкція з розміщення матеріалів в ІР; Інструкція 
щодо самоархівування авторських робіт в ІР інституції; Інструкція користувача 
ІР з метою розміщення власної роботи; Методичні рекомендації для викладачів, 
студентів, аспірантів «Робота з ІР»; Методичні матеріали для викладачів, 
студентів, аспірантів «Публікація тез конференцій університету в ІР». 

Зовсім іншою є структура репозитарів, що підтримують програмне 
забезпечення Eprints, пошук у репозитарії здійснюється: 

• за типо-видовою структурою: статті, розділи книг, монографії, доповіді 
на конференціях або симпозіумах, книги, дисертації, патенти, артефакти, 
виставки, композиції, виступи, зображення, відео, аудіо, набір даних, 
експеримент, навчальні матеріали, інші. За повнотою наповнення представлені 
такі позиції: навчальний матеріал; стаття; дисертація (більшу частину займають 
магістерські дисертації); доповідь на конференції або симпозіумі; зображення; 
інші; монографія; книга; патент; експеримент; виставка; композиція; відео; 
набір даних; аудіо;розділ книги. 
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Останні 6 позицій мають незначні наповнення від 1 до 10 документів. Лише 
у одній позиції Артефакт документи поки що відсутні. 

• за статусом документів: опублікований; у процесі публікації; прийнятий 
до публікації; неопублікований. За повнотою наповнення лідерами є позиції: 
Опублікований та Неопублікований; далі – У процесі публікації; а потім – 
Прийнятий до публікації. 

Лише в двох репозитаріях Національного університету «Острозької 
Академії» та Житомирського державного технологічного університету у 
структурі визначено пошук за форматом внесених документів, де з 33 
представлених форматів відображені документи у форматі: PDF, MS 
PowerPoint, Зображення (JPEG), Відео (MPEG), Інші – в репозитарії 
Національного університету «Острозької Академії»; HTML, PDF, Зображення 
(JPEG) – в репозитарії Житомирського державного технологічного 
університету . 

 Перегляд репозитаріїв, що підтримують програмне забезпечення Eprints 
здйснюється за темами згідно предметних класифікаторів та бібліотечно-
бібліографічної класифікації (ББК), а також виділено окремі колекції: наукові 
звіти; нормативні документи; методичні матеріали; навчальні матеріали; 
презентації; наукові збірники; бібліографічні покажчики, документи; довідкові 
видання; серії, збірники, зібрання творів; збірки творів; автореферати 
дисертацій; бази даних; наукові дослідження та розробки; види науково-
технічної діяльності; матеріали конференцій; монографії; навчально-методичні 
курси дисциплін; напрями підготовки; наукові видання, наукові друковані 
видання інституції, наукові праці в інших (у т.ч. міжнародних виданнях); 
рубрики електронних видань; спеціальності; універсальна десятична 
класифікація (УДК); інтернет-конференції; відкрите програмне забезпечення 
(ПЗ) для вузів; дисертації; кращі студентські роботи; періодичні видання; 
щорічний каталог – випускники; наші досягнення; конкурси; конференції; наші 
показники; виставки; дипломи та грамоти; захист дисертацій; моделі та 
інструкції; олімпіади; наші Інтернет-ресурси; публікації в інших виданнях. 

Аналіз структури та наповнення репозитаріїв показав, що до електронних 
архівів можна вносити будь-які документи за будь-якими параметрами пошуку, 
це залежить від рівня технічної розробленості репозитарію та його подальшої 
розробки та вдосконалення.  

За датами випуску у всіх репозитаріях, незалежно від програмного 
забезпечення, можна знайти документи: 1789 р., 1793 р., 1795 р.,  10804 – 1809 
рр., 1811 – 1812 рр., 1816 – 1817 рр., 1821 р., 1825 р., 1834 р., 1837 – 1838  рр., 
1840 – 1843 рр., 1845 – 1848 рр., 1850 – 1852 рр., 1855 – 1857 рр., 1859 р., 1861 – 
1862 рр., 1864 – 1873 рр., 1876 – 1879 рр., 1883 р., 1885 – 1887 рр., 1889 – 1890 
рр., 1892 р., 1894 – 1895 рр., 1897 – 1907 рр., 1909 – 1915 рр., 1917 – 1919 рр., 
1923 р., 1925 р., 1927 р.,  1929 – 1932 рр., 1934 – 1940 рр., 1948 – 1950 рр., 1952 
р., 1954 р., 1956 – 1957 рр.,  1960 – 1961 рр., 1963 – 1979 рр.,   повнота 
наповнення репозитаріїв документами розпочинається з 1980-2012 рр. включно, 
видання цих років можна знайти майже в кожному електронному архіві. 
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Доступ до повнотекстових матеріалів репозитаріїв надається миттєво, 
самоархівування праць науковцями відбувається за умови реєстрації 
користувача у репозитарії певної інституції. 

Репозитарії забезпечують довгострокове зберігання електронних 
документів та гарантують вільний доступ до своїх електронних ресурсів. 

Основним нормативним документом при створенні репозитаріїв є 
«Положення про інституціональний репозитарій», у якому визначено політику 
інституції щодо ВД, апарат його управління, структуру репозитарію, типи та 
види ЕД до його наповнення, вимоги авторського права, принципи створення 
ІР. Ці положення дещо відрізняються між собою. Має сенс розробити єдину 
форму положення, яку б могли використовувати всі бібліотеки, що створюють 
ІР.  

Результати здійсненого дослідження мають свої висновки. 
Незважаючи на те, що кількість репозитаріїв в Україні зростає, їх 

популярність у світовому науковому інформаційному просторі є низькою. 
Цьому заважає  ряд причин: 

- про створені репозитарії знають та користуються, як правило 
локальні користувачі; 

- розташування репозитаріїв на університетських веб сайтах у деяких 
випадках не зовсім зручне (наприклад, репозитарій eDonNUIR можна знайти на 
сайті бібліотеки у розділі «електронний каталог»; Електронний науковий архів 
Львівської політехніки знаходиться на сайті бібліотеки у розділі «навігація»), 
найзручніше розташування репозитаріїв безпосередньо на сайті вузу або 
бібліотеки вузу; 

- наповнення більшості інституціональних репозитаріїв 
електронними документами не досить значне (автори неохоче надають свої 
наукові праці до репозитаріїв); 

- недостатнє матеріальне забезпечення не дає змоги залучитися 
надійною підтримкою провайдерів; 

- законодавство України з питань авторського права гальмує цей 
напрям діяльності; 

- недостатня кваліфікація бібліотекарів та відсутність у бібліотеці 
технічних працівників (операторів, інженерів). 

Але, все ж таки, створення ІР – це вимога часу і без цього вже неможливо 
уявити подальший розвиток бібліотек внз. То ж стратегічне завдання нашої 
бібліотеки – створення власного електронного архіву на основі кращого досвіду 
інших бібліотек внз щодо роботи у цьому напрямі. Завдяки реалізації цього 
завдання, ми зможемо створити свою модель наукової комунікації, що 
забезпечує вільний доступ до результатів досліджень та демонстрацію реальних 
показників якості наукової роботи нашого університету, підвищує його 
рейтинг, статус та авторитет, а також престиж бібліотеки університету та 
рейтинг науковців, впливає на інтенсивність розвитку наукових досліджень, їх 
наукову, соціальну та економічну значимість. Це дасть змогу створити єдину 
цифрову бібліотеку наукових здобутків університету та гідно представити її на 
регіональному,  національному та світовому рівні наукової інформації. 
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ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕК В РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТА 

«НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА УКРАИНЫ» 
 

На сегодня функции библиотек и реализуемые ими задачи столь 
разнообразны, что на первый взгляд кажутся не совсем им присущими. 
Библиотечным работникам нужно усовершенствовать поисковые алгоритмы, 
уметь систематизировать, управлять, делать доступной информацию не только 
для читателей, но и для информационных систем в мировом информационном 
пространстве. 

Обеспечить доступность, популяризацию и усилить присутствие 
«научной продукции» НТУ «ХПИ» в Интернет позволит создание онлайновых 
версий периодических изданий и сборников научных трудов университета. При  
их создании необходимо учитывать, что в мире уже существуют 
информационные стандарты для построения баз данных, электронных систем, 
способных к взаимодействию в условиях глобализации, которые обязательны 
для выполнения всеми владельцами информации. Именно выполнение 
требований стандартов и общепринятых правил позволяет эффективно 
организовать работу авторов, редакторов, издателей, библиотекарей, студентов, 
преподавателей, избежать дублирования при формировании электронных 
ресурсов (новых и архивных выпусков изданий), обеспечить многоцелевое 
использование информации различными системами и пользователями. 

В этом году Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехнический институт» и Украинская научно-образовательная 
телекоммуникационная сеть «Уран» создали новый проект «Научная периодика 
Украины», который предполагает построение общегосударственной научно-
издательской инфраструктуры периодических изданий на технологической 
платформе Open Journal Systems, что позволит реализовать комплексную 
систему наукометрического мониторинга. Учитывая общегосударственное 
значение этого проекта, Научно-техническая библиотека инициировала 
присоединение к нему и НТУ «ХПИ». 

Для Украины очень актуально решение проблемы проведения 
наукометрического мониторинга деятельности отечественных авторов, контроля 
«веса» национальных изданий в мировых информационных системах. Наличие 
таких данных позволит вести эффективное стратегическое планирование. 
Трудности в этом направлении связаны с недостаточным количеством 
отечественных научных изданий, представленных в мировых ведущих 
наукометрических базах данных. Целью проекта «Научная периодика Украины» 
является объединение издательских инфраструктур, ведение системной работы 
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по инновационному развитию отрасли и интеграции отечественных 
информационных ресурсов в мировые базы данных и системы. 

Ведущие научно-издательские корпорации Elsevier, Thomson Reuters, 
Springer имеют собственные интегрированные платформы, которые 
обслуживают процессы издания и наукометрического мониторинга и 
дальнейшего использования научных журналов. Программный пакет Open 
Journal Systems (OJS), созданный при содействии правительства Канады и 
университетов Северной Америки в рамках проекта Public Knowledge Project, 
дает возможность научным журналам некоммерческих издателей конкурентно 
сосуществовать с изданиями научно-информационных монополий. В мире 
насчитывается более 14 000 пользователей системы (рисунок 1). OJS имеет 
локализацию более чем на 40 языках. 

 
Рисунок 1. Количество пользователей системы OJS в мире. 

Позиционирование новых для мировой информационной среды изданий 
доступнее начать с их представления в некоммерческих системах. Google 
Scholar выбрала Open Journal Systems в качестве журнальной системы, 
рекомендованной для издателей. Google является одним из соразработчиков 
системы OJS и отвечает за модули индексирования и наукометрии. Модель 
метаданных OJS идеальна для Google Scholar. Публикация статей в научных 
изданиях на платформе OJS — лучшая ступенька перед вхождением в 
наукометрические БД компании Elsevier и Thomson Reuters. Мировые лидеры в 
области наукометрии предъявляют ряд требования к сайтам изданий, которые 
могут быть выполнены при использовании OJS. 

Мировой опыт показывает, что OJS используется не только отдельными 
издателями, но и в качестве национальных и транснациональных издательских 
платформ. Крупнейшие среди них: 

• AJOL (430 названий; африканский континент; 70 из них 
индексируются в Scopus и Web of Science); 

• Redalys (519 названий; Испания, Португалия, Латинская Америка и 
Карибский регион); 

• Synergies (200 национальных изданий Канады); 
• Hrčak (303 журнала; Хорватия); 
• doiSerbia (64 журнала; Сербия) и др. 
Украинскими издателями с 2010 года реализован ряд внедрений OJS на 

локальном уровне (Винницкий национальный технический университет, 
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Институт информационных технологий и средств обучения АПН Украины, 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный 
авиационный университет, Национальный педагогический университет имени 
М.П. Драгоманова, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 
др.). 

Использование платформы Open Journal Systems в Украине на 
общегосударственном уровне даст возможность адекватно представлять 
национальный научно-информационный продукт в глобальной конкурентной 
информационной среде.  

Организация работы в проекте для каждого издательства очень 
индивидуальна. Для полноценной работы Национального технического 
университета «ХПИ» в проекте «Научная периодика Украины» необходимо 
обеспечить тесное сотрудничество университетских редакций и научно-
технической библиотеки. Перед редакциями стоит задача автоматизации 
процесса подготовки новых выпусков, а библиотеке предстоит работа по 
размещению архивных (опубликованных) номеров в информационной системе. 
В результате совместных усилий издание будет иметь полноценный 
мультиязычный сайт, соответствующий критериям наукометрических 
аналитических информационных систем, а значит способный к интеграции и 
конкуренции. Издания при этом обеспечат себе возможность позиционирования 
в среде научных коммуникаций, увеличат «вес» и привлекут новых партнеров. 
Каждый автор сможет в комфортной среде подавать статью в печать, 
контролировать ее движение при подготовке к публикации, прослеживать 
статистику использования своих трудов. Первыми в НТУ «ХПИ» начали работу 
в новом проекте «Научная периодика Украины» редакции университетских 
журналов «Двигатели внутреннего сгорания» (главный редактор профессор 
А. П. Марченко) и «Теория и практика управления социальными системами» 
(главный редактор член-корреспондент АПНУ А. Г. Романовский). 

Формирование общегосударственной научно-издательской 
инфраструктуры периодических изданий на технологической платформе Open 
Journal Systems позволит: 

• создать единую точку доступа к научным изданиям Украины; 
• соблюдать международные информационные стандарты; 
• интегрировать издания в престижные мировые базы данных; 
• сформировать реестры индивидуальных и коллективных субъектов 

системы документальных коммуникаций; 
• иметь и использовать базы данных статистической, 

библиометрической и наукометрической информации; 
• реализовать «Единое окно ученого» (единый интерфейс для 

представления авторами статей к печати в изданиях–участниках проекта, 
дальнейшего участия в процессах рецензирования и допубликацийной 
подготовки, получения показателей читаемости и цитируемости собственных 
статей в изданиях проекта). 
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БІБЛІОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ 

 
Упродовж останніх років у діяльності бібліотек поряд з традиційними 

методами роботи з книгою утверджується ще один – бібліотерапія, тобто 
лікування людської душі словом. 

Родоначальником бібліотерапії вважається  шведський невропатолог 
Яроб Білстерм. У 1916 р. в Америці на з’ їзді Асоціації лікарняних бібліотек 
«техніка виконання замовлення пацієнтів, яким потрібна допомога в розумінні 
їхніх проблем» була схвалена й одержала назву «бібліотерапія» [5]. 
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Проаналізувавши  вітчизняні та зарубіжні джерела, можна виділити  такі 
основні поняття бібліотерапії. «Бібліотерапія – комплексна наукова дисципліна, 
що вивчає закономірності змістовного  сприйняття письмової мови, і яка на цій 
основі розробляє методи психологічної корекції особистості за допомогою 
лікувального читання (або прослуховування) спеціально підібраних текстів, що 
знаходяться в книгах або на інших носіях інформації. Вона враховує 
особливості поведінки людей як читачів і здійснює свої цілі на основі 
принципів, форм і методів бібліотечної дії на користувачів бібліотеки» [2]. На 
думку американського бібліотекаря Е. Брауна [4], бібліотерапія є «наука 
психологічної дієтики». 

Як один із напрямків педагогіки читання розглядає бібліотерапію 
Ю.М. Дрешер [1]. Під бібліотерапією  пропонується  розуміти науку, націлену 
на формування у людини навиків і здібностей протистояти негативним 
ситуаціям (хворобам, стресам. депресіям і т. ін.) зміцнювати силу волі, 
нарощувати інтелектуальний і освітній рівень на основі синтезу ситуацій під 
час читання. Існують і інші означення бібліотерапії, але всі спеціалісти згодні в 
одному, – що бібліотерапія знаходиться у взаємозв’язку з такими науковими 
дисциплінами, як медицина, психологія, педагогіка, бібліотекознавство, 
психотерапія. Бібліотерапія як наукова дисципліна відзначається тим, що вона 
безпосередньо адаптувала і засвоїла із психотерапії актуальні ідеї і прийоми, 
пов’язані з можливостями через книгу позитивно впливати на психіку людини. 

Економічні і соціальні особливості суспільства зараз такі, що стреси 
переживає майже кожний, тому психологічна адаптація є однією з головних 
проблем. Суть бібліотерапевтичного методу в бібліотеках навчальних закладів 
полягає в правильній організації читання дітей-інвалідів, сиріт, дітей з 
малозабезпечених сімей, а також молоді і дорослих, які переживають стрес, 
депресію і потребують соціального захисту. Гуманістичний сенс книги та 
читання, їх призначення є в захисті ідеї про те, що життя існує для людини, а не 
проти неї, чи всупереч їй [3]. 

Цілком зрозуміло, що робота бібліотек не буде мати бажаного результату 
та відповідного ефекту, а лише транслюватиме застарілі соціальні стереотипи 
без повноцінної інформаційної підтримки, оновлення фонду та поповнення 
його необхідною літературою. На жаль, нестабільне та нерівномірне 
фінансування суттєво вплинуло на стан комплектування бібліотечних фондів, 
особливо на кількість і якість  художньої літератури. На сьогодні бібліотекарів 
дуже непокоїть проблема читання, яка має тенденцію до зниження, і тому 
виховання у молоді любові до книги та залучення її до читання залишається 
одним з основних завдань бібліотек. 

Останнім часом слово «виховання» знову повертається із забуття, але вже 
в новій якості: як глобальне завдання гуманізації молодого покоління. Тому 
роль художньої літератури в розвитку самоактуалізації людини незмінно 
зростатиме: із засобу дозвілля або джерела інформації вона повинна стати 
джерелом саморозвитку. Здавна відомо, що читання сприяє подоланню 
дискомфортного стану та усуненню емоційного дефіциту, тобто метод 
лікування книгою відрізняється значною ефективністю. В свою чергу він 



 

 16 

потребує вивчення психології читання різних соціальних груп, розвитку 
особистостей, духовного стану з врахуванням віку і статі, виходячи із таких 
завдань: 

Перше завдання бібліотерапії як і медицини – не нашкодити! Це означає, 
що книги повинні підбиратися з урахуванням конкретних особистісних 
особливостей, які б не травмували її психологічно. 

Друге завдання бібліотерапії – допомогти! Цього можна досягти 
переглянувши і старанно відібравши існуючу літературу, яку доцільно в 
кожному конкретному випадку рекомендувати. 

Третє завдання бібліотерапії – розвивати! Розвивати впевненість у своїх 
силах, здатність протистояти життєвим прикрощам, зміцнювати силу волі, 
підвищувати освітній рівень читача. 

Для ефективності бібліотерапії як методу необхідна аргументована 
мотивація читання, особливих читацьких очікувань, емоційно-ціннісні 
настанови, які багато в чому визначають і глибину сприйняття творів; і ступінь 
та характер катарсису (емоційне потрясіння); і осмислення тексту по ходу його 
читання і після читання; і характер освоєння авторського світосприйняття; і як 
наслідок все це разом буде впливати на особистість читача-слухача. 

Бібліотекар повинен уміти використовувати в своїй роботі з читачем 
психотерапевтичні механізми, які є в самій книзі, – закономірність побудови 
художнього твору, як форми його (наприклад, ритм, який утворює певний 
настрій), так і зміст (загальнолюдські, життєвозначимі проблеми, звернення 
книги до особистості, її «автобіографізм», її «портрет душі»). 

Бібліотекар, що займається бібліотерапією, повинен володіти відповідним 
рівнем професійної майстерності і цілим рядом особистих якостей: це і уміння  
спілкуватись, тобто комунікативність і здатність, з розумінням вести з читачем, 
звертаючи увагу на інтонацію спілкування, створюючи передумови для 
взаєморозкриття  духовного стану, своєрідності пізнавальних інтересів. Треба 
зауважити, що зовнішній вигляд,  поведінка бібліотекаря – теж важливі 
моменти бібліотерапії. 

В процесі рекомендації книг читачам бібліотекар прагне виконувати (в 
залежності від конкретної ситуації) одну чи декілька функцій: лікувальну, 
реабілітаційну, педагогічну, психологічну, психотерапевтичну, 
соціотерапевтичну і ін. Ці функції умовно об’єднуються в три взаємопов’язані 
пересічні напрямки читання. 

Перший, так званий попереджуючий, напрямок забезпечує профілактичне 
читання, направлене на підтримку і зміцнення здоров’я.  Воно охоплює 
більшість читачів бібліотеки. 

Другий із напрямків читання – поточний. Постійне читання призначене 
сприяти психологічному оздоровленню людей, зняттю емоційної напруги, 
покращенню настрою. 

Третій напрямок – допоміжний, або вибірковий. При цьому 
бібліотерапевтичне читання є складовою частиною визначених комплексних 
лікувальних заходів з хворими, здійснюваних медперсоналом, і направлене на 
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підвищення ефективності цих заходів.  Найчастіше він застосовується в 
бібліотеках  при лікувальних закладах. 

Принципова відмінність чисто бібліотерапевтичного методу від 
традиційних масових заходів у тому, що емоційний вплив на читача 
відбувається тільки художнім словом і музикою. Повністю відсутні форми 
звичної популяризації книги (назва авторів, назва твору, демонстрація 
літератури, тобто елементи бібліографічного огляду). 

Крім того, реалізація міжособистісного спілкування при проведенні 
бібліотечних заходів може дати можливість здійснювати соціально-
психологічний захист особистості, її адаптацію до різних умов життєдіяльності. 

Бібліотерапія, даючи певні знання,  може привести до змін у поведінці 
особистості. Звідси передбачаються такі результати бібліотерапії: 

–  людина може  по-іншому дивитись на себе; 
– по-іншому сприймає себе і свої почуття; 
– більш довіряє собі, може краще управляти собою; 
– стає більш схожою на ту людину, якою б їй хотілось бути; 
– ставить перед собою реальніші цілі; 
– змінює основні якості своєї особистості в кращу сторону; 
– нарешті, навіть відмовляється від шкідливих звичок.   
Таким чином, книга може позитивно вплинути на стан здоров’я і настрій 

людини, особливо у складних життєвих ситуаціях. У нашій свідомості книги – 
це обереги знань, що передають духовні традиції, культуру і мистецтво від 
покоління до покоління і єднають людей різних епох і народів словом. 

Як і в будь-якій науці,  в бібліотерапії  присутня фрагментарність,  
термінологічна неточність. Також є потреба виявити тенденції розвитку теорії 
бібліотерапії і взаємозв’язки  різних її напрямів, тобто необхідно цілий ряд 
визначень поставити в одну лінію та обґрунтувати теоретично.  Та все ж 
багаторічний, в основному успішний досвід використання методів бібліотерапії 
підтверджує великі можливості книги в стабілізації та реабілітації 
психологічного стану. 

Отже, розглядаючи бібліотерапію як метод бібліотечної роботи, варто 
зазначити наступне: 

� основна риса методу – переосмислення і знаходження через книгу, 
механізму конкретного виходу із складних життєвих ситуацій; 

� бібліотерапевт повинен володіти методами педагогічного 
спілкування, знати закономірності і механізми навчання і виховання. 
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО У ЦАРИНІ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ 

 
Сучасні бібліотеки, особливо університетські, опинилися у полі певної 

напруженості між створенням умов вільного доступу до інформаційних 
ресурсів та дотримання прав інтелектуальної власності. З одного боку, реалії 
сьогодення потребують активного використання засобів електронної 
комунікації в бібліотечній діяльності з метою підтримки та розповсюдження 
наукового знання. З іншого, постає питання законного використання об’єктів 
інтелектуальної власності. 

Про застосування комп’ютерних технологій та створення умов 
максимально відкритого доступу в науково-інформаційному просторі з метою 
підвищення ефективності наукової комунікації неодноразово говорили, писали 
Журавльова І.К., Ярошенко Т., Кучма І. та інші фахівці. Не секрет, що велика 
кількість наукових розробок українських вчених залишається невідомою для 
світового товариства. Портали відкритого доступу – один із найкоротших 
шляхів до швидкого, масового оприлюднення результатів наукової діяльності. 
Але інерційність мислення деяких керівників наукових підрозділів, їх 
прихильність до традиційного оприлюднення результатів саме в друкованих 
виданнях призводить до того, що університетські репозитарії лише частково 
заповнюються шляхом «самоархівування» (так званий Green Road [4, с. 163]). 
На сьогоднішній день тільки 25% робіт від загальної кількості (це 1600 із 6220) 
у репозитарії Каразінського університету були розміщенні самими авторами. 
Порівняно з 2010 роком є прогрес, бо тоді тільки 6% робіт розміщувались 
шляхом самоархівування. Значною мірою ці репозитарії заповнюються 
співробітником бібліотеки або університету. Саме тут стає актуальним питання 
охорони об’єктів авторського права.  
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Фіксація порушення та захист авторського і суміжних прав – це складна 
юридична, а у випадку мережевих порушень ще й технічна проблема. 
Переважна більшість користувачів Інтернет вважає мережу місцем, де відсутнє 
будь-яке правове регулювання, тому такі порушення набули масового 
масштабу. Дійсно, для мережі застосовується принцип аналогії закону чи права, 
але Верховний Суд України в своїй постанові від 4 червня 2010 року 
узагальнив практику щодо авторського права в Інтернеті та постановив, що 
«розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного 
використання, є доведенням творів до загального відома публіки таким чином, 
що її представники можуть здійснювати доступ до творів з будь-якого місця і 
будь-який час за їхнім власним вибором …, тобто таке розміщення є 
правомірним лише з дозволу автора чи іншої особи,  яка  має  авторське  право» 
[2, п. 31]. 

Власне, що охороняє авторське право? Перш за все, це захист продукту 
від копіювання з метою отримання комерційної винагороди. Щодо копіювання 
для домашнього використання, цитування чи створення пародії – це дії, що в 
більшості країн вважаються припустимими в межах закону. В українському 
законодавстві (ст. 21 «Закону України про авторське і суміжні права» [6]) 
легальним вважається низка дій, в тому числі цитування, відтворення у 
каталогах, використання частини твору у якості ілюстрацій з науковою та 
навчальною метою та ін., але без використання у комерційних цілях і 
обов’язковим зазначенням автора твору та джерела запозичення. Оскільки 
репозитарії створені для оприлюднення саме наукових творів, то вважається, 
що користувачі будуть звертатись до цього архіву відповідно з освітніми та 
науковими цілями. Тобто, на перший погляд, розміщення наукового чи 
навчального твору співробітником бібліотеки (університету) виглядає 
правомірним, особливо якщо це праця співробітника закладу, на сервері якого 
знаходиться репозитарій. Згідно ст. 16 «Закону України про авторське та 
суміжні права» виключне майнове право на службовий твір належить 
роботодавцю. Тож ВНЗ має повне право, згідно цього закону оприлюднювати 
наукові роботи своїх співробітників. Але не все так просто, тому що в 
Цивільному кодексі України (ст. 429, ст. 430) майнові права на об’єкт, 
створений на замовлення чи в зв’язку з виконанням трудового договору, 
спільно належать як роботодавцю так і творцю цього об’єкта, якщо інше не 
встановлено договором [9].  

Таким чином, щоб запобігти виникненню непорозуміння, краще отримати 
згоду автора. Звичайно, було б логічним, якщо таку згоду ВНЗ отримував 
заздалегідь, на етапі підписання договору із майбутнім співробітником, в якому 
окремим пунктом прописувалось обов’язкове виставлення робіт в 
університетський репозитарій. На сьогодні підтвердження волевиявлення 
самого автора при розміщенні робіт в репозитарії ХНУ ім. В.Н. Каразіна 
відбувається двома шляхами: 1) в електронному вигляді (цифрове 
ліцензування) та 2) на паперовому стандартному договорі приєднання. Якщо 
співробітник розміщує «постпрінт», треба звертати увагу чи був договір із 
видавництвом, і на яких умовах можна розмістити статтю, що вже була 
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опублікована. Більшість академічних видавництв не заперечує, коли 
архівується стаття у вигляді препринту, але деякі вимагають вказувати, що 
стаття у завершеному вигляді міститься там-то і там-то. 

Відкритий доступ дає науковцям та освітянам величезні можливості. 
Наприклад, за даними статистики Google Analytics відвідування сторінки 
репозитарію ХНУ ім. В.Н. Каразіна в середньому за тиждень коливається 
близько 2000 чоловік – із них приблизно ¼ частина таких, що звертаються до 
репозитарію повторно. Ці відвідувачі переглядають в середньому близько 6000 
сторінок наукових публікацій.  

Також частина методичних збірників, задачників та підручників 
знаходиться в електронному каталозі і деякий час була доступна звідусіль. 
Згодом, були введені певні обмеження для перегляду такої літератури, і на 
сьогодні вона доступна для скачування та перегляду тільки у внутрішній сітці. 
Ці обмеження були спричиненні побоюваннями відносно дотримання 
авторських прав осіб, що створили ці книжки. Але, як відомо авторське право 
має свій строк – це 70 лет після смерті автора, тож ті підручники, які створені 
людьми, що померли до 1942 року, можуть бути виставленні у відкритий 
доступ на законних підставах. Це також буде сприяти збільшенню кількості 
відвідувачів сайту бібліотеки, створювати посилання, а отже позитивно 
впливати на загально університетські рейтинги.  

Проблема авторського права – це не тільки проблема України. Особливо 
це стосується аудіовізуальних творів – фільми, музика, тощо. Серед академічної 
спільноти це питання не стоїть так гостро, але йому приділяється достатньо 
уваги. Наприклад, з метою створення ефективної системи визначення 
авторських прав на твори 16 бібліотек з 11 країн Європи сформували єдиний 
реєстр авторських прав в допомогу проектам, що займаються оцифруванням 
документів – як текстових, так і зображень [11].  

Звичайно, відкритий доступ являє собою надзвичайно корисний спосіб 
наукової комунікації. На жаль, як вказав Назаровець С. [7, с. 29], обговорення 
стану та перспектив репозитаріїв  відбувається переважно серед 
бібліотекознавців, що не сприяє ефективному розповсюдженню наукових 
досягнень українських вчених, що надає система відкритого доступу. Кожен 
ВНЗ, виходячи із власних, в тому числі економічних інтересів використовує 
результати інтелектуальної діяльності своїх співробітників. Розміщення у 
репозитаріях відкритого доступу наукових робіт власних співробітників – один 
способів такого використання бо всі відомі рейтинги [8] використовують у 
ранжуванні такий показник як цитування наукових робіт співробітників 
університету, що набагато збільшується, якщо роботи містяться у відкритому 
доступі [7]. Але попри всілякі «благі наміри», інтереси окремої людини, автора 
наукової праці повинні бути враховані. 

 
Список використаних джерел 

1. Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті 
/ А. Бойченко // Інтелектуальна власність в Україні. – 2012. – № 7. – С. 37–41. 



 

 21 

2. Верховний Суд : Постанова від 04.06.2010 року «Про застосування 
судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних 
прав» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10. – Назва з екрану. 

3. Вэриан Х. Экономическая теория авторских прав : пер. с англ. / 
Х. Вэриан // Вопросы экономики. – 2007. – № 2. – С. 68–84. 

4. Журавлева Е.Ю. Научно-исследовательская инфраструктура 
Интернет / Е.Ю. Журавлева // Вопросы философии. – 2010. – № 8. –  

С. 155–166. 
5. Журавльова І. Доступність і відкритість інформації у стратегії 

розвитку бібліотеки ВНЗ / І. Журавльова // Вища школа. – 2008. – № 7. – С. 44–
54. 

6. Закон України про авторське право і суміжні права : Постанова ВР 
від 23.12.93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12. – Назва з екрану. 

7. Назаровець С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у 
системі наукової комунікації /С. Назаровець // Вісник книжкової палати. – 2012. 
– № 8. – С. 25–30. 

8. Рейтинг университетов мира 2012-2013 от The Times Higher 
Edication [Электронный ресурс]: сайт / Евроосвіта : Центр міжнародних 
проектів : НДІ прикладних інформаційних технологій. – Режим доступу : 
http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2194. – Заглавие с экрана.  

9. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8. – Назва з екрану.  

10. Ярошенко Т. Відкритий доступ – шлях до присутності України у 
світовій науковій спільноті / Т. Ярошенко // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 
47–51. 

11. ARROW: Accessible Registries of Rights Information and Orphan 
Works towards Europeana [Electronic Resource]. – Way of access : 
http://www.arrow-net.eu/ – Title of the screen. 
 
 
УДК 026.662 
Жуков Василий Павлович,  
старший преподаватель кафедры музыкально-инструментальной  
подготовки  Харьковского национального педагогического  
университета им. Г.С. Сковороды  
 

МУЗЫКА КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА 
 

Музыкальное искусство создает для человека мир звуков, выраженных 
специальными знаково-символическими средствами. Язык искусства допускает 
изучение его методами семиотики и другими смежными с ним дисциплинами. 
Язык музыкального искусства как форма обобщенного отражения 
действительности представляет собой «знаковую систему», поэтому музыка 
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становится предметом исследования семиотики; как культурное явление 
выступает специфическим текстом, который отражает культуру народа и 
неотделим от человека, т. к. рождается в человеческом разуме и имеет своё 
звучание. 

Изучение музыки как знаково-символьной системы позволяет полнее и 
глубже взглянуть на специфику музыкального языка в аспекте его смысловой 
содержательности. Духовной и художественной культуре необходимы 
специальные средства объективации, обобщения, материализации 
производимой идеальной предметности – знаний, ценностей, проектов, образов. 
Такими средствами становятся знаковые системы – языки культуры. Как бы ни 
было велико значение словесного языка, он не является единственной знаковой 
системой, используемой для этой цели духовным производством и духовным 
общением людей, равно как и художественным творчеством. Множество 
языков необходимо культуре потому, что ее информационное содержание 
многосторонне, богато и каждый специфический информационный процесс 
нуждается в адекватных средствах воплощения. В художественной культуре 
основным средством общения и коммуникации людей является древнейший 
язык – невербальный. Он становится самостоятельным языком музыки, входит 
в семиотический ансамбль сложных языков искусства – в творчество 
композитора, музыканта-исполнителя, дирижёра. 

Семиотика культуры представляет собой раздел семиотики, 
исследующий знаковые образования, встречающиеся в различных культурах, 
т. е. в словосочетании «семиотика культуры» семиотика означает метод, а 
«культура» – объект исследования. Основу культуры составляют 
семиотические механизмы, связанные, во-первых, с хранением знаков и 
текстов, во-вторых, с их циркуляцией и преобразованием и, в-третьих, с 
порождением новых знаков и новой информации. Первые механизмы 
определяют память культуры, ее связь с традицией, вторые определяют – как 
внутрикультурную, так и межкультурную коммуникацию, перевод, наконец, 
третьи обеспечивают возможность инноваций и связаны с разнообразной 
творческой деятельностью. Изучать те или иные аспекты на основе 
семиотического подхода означает выявлять знаковую природу изучаемого 
явления, выводить правила построения знаков и их комбинаций, устанавливать 
смысловое содержание знаков, находить условия, при которых возникают те 
или иные знаковые ситуации. 

Семиотика культуры занимается текстами, а культурное наследие, в 
целом, может быть рассмотрено в качестве текста. Текст как упорядоченный в 
соответствии с правилами языка набор знаков можно трактовать как некую 
конструкцию, созданную кем-либо для передачи другому или другим своих 
представлений о какой-либо предметной области. Ю. М. Лотман называет эту 
конструкцию «смыслопорождающим механизмом», имеющим три основные 
функции: коммуникативную (текст выступает как «техническая упаковка» 
сообщения, в котором заинтересован получатель»), креативную («всякая, 
осуществляющая весь набор семиотических возможностей, система не только 
передает готовые сообщения, но и служит генератором новых») и функцию 
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памяти («текст – не только генератор новых смыслов, но и конденсатор 
культурной памяти»). 

Специфическое отличие знаков в музыкальном искусстве на примере 
иконического знака можно объяснить тем, что он предназначен не только для 
того, чтобы передавать информацию об объекте, но и обязательно 
способствовать тому, чтобы у музыканта возникло определенное оценочное, 
эмоционально окрашенное отношение как к изображенным символам. 

Существование в искусстве знаков и знаковых систем обычно ведется по 
схеме «искусство – коммуникация – язык – знак», т.е. сначала констатируется 
наличие в искусстве процесса коммуникации, затем говорится, что средством 
коммуникации является язык, а поскольку язык, с точки зрения семиотики, есть 
система знаков, то, следовательно, в искусстве есть знаки. Из этого следует, что 
без использования знаков и знаковых систем возникновение и существование 
культуры и цивилизации невозможно: практически нет такой сферы 
деятельности, где так или иначе не использовались бы знаки и знаковые 
системы. Этот факт подчеркивается многими специалистами по семиотике. 
Только с помощью знаков люди могут осознавать окружающую 
действительность, выделять и обобщать ее существенные стороны, связи и 
отношения, формулировать ее законы, систематизировать свой опыт и знания и 
сообщать друг другу свои мысли, чувства и желания. Это значит, что знаки 
являются необходимым орудием человеческого познания и средством 
общения». Поскольку художественная информация должна не только 
воплотить художественное содержание, но и передать его тем, к кому 
искусство обращено, его форма приобретает знаково-коммуникативный 
характер. Соответственно, содержание искусства, рассмотренное по 
отношению к выражающей и передающей его системе образных знаков, может 
быть определено как художественная информация. Отличие искусства от 
других знаковых систем состоит в том, что художественные знаки должны не 
только выражать значение, но организовываться по определенным 
эстетическим законам: гармонии, ритма, созвучий, контраста и т.д. 

Таким образом, любой вид искусства является знаковой системой, 
которая служит получению специфической познавательной информации, ее 
хранению и передаче с помощью целого ряда систем образных знаков. Знаковая 
система в музыкальном искусстве выражается посредством нотной записи, 
которая в сочетании со звучанием является языком музыки. 

Но большинство определений языка дается теперь все же с 
семиотической точки зрения, где язык представляет собой систему 
коммуникативных знаков, упорядоченных определенными способами их 
комбинирования и со значением или смыслом, общим для членов данной 
социальной общности. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

В процесі розвитку інформаційного суспільства бібліотечно-
інформаційна сфера розвивається в умовах переходу до комплексного 
використання традиційних та автоматизованих інформаційних технологій. 
Бібліотеки здійснюють комплексну автоматизацію, приділяючи увагу 
переважно нарощуванню і розвитку технічної бази. Технологічний зміст змін, 
що відбуваються є важливим для визначення цілей і вирішення завдань кожної 
окремої бібліотеки і піддається подальшому переосмисленню.  

Створення єдиного інформаційного простору передбачає наявність 
типових технологічних рішень, наприклад, в питаннях формування і надання 
бібліотекою повнотекстових електронних ресурсів. Інформація, збережена в 
цифровому вигляді на зовнішніх носіях або доступна в мережевому режимі, 
відкриває нові можливості задоволення користувачів. В умовах розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках відчувається дефіцит 
висококваліфікованих фахівців, недостатність нормативної та матеріально-
техничної бази. Цим обумовлена об’єктивна потреба визначити напрямки 
соціалізації персоналу бібліотек на етапі розвитку інформатизації суспільства. 
Соціалізація являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння 
нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик 
свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із соціумом. Соціалізація 
особистості органічно включає в себе передачу соціального досвіду людства, на 
основі чого наступні покоління долучаються до розв’язання економічних, 
соціальних, політичних і духовних завдань суспільства. 

Соціалізація – явище надзвичайно різноманітне, неодмінно активне і, 
фактично, безперервне, що триває все життя конкретної особистості. 
Соціалізована особистість в одній групі, може виявитися зовсім не 
соціалізованою в інший. Соціалізацію є процесом прийняття індивідом вимог 
функцій і ролей соціального середовища, способів соціального спілкування і 
взаємодії. Цей процес є далеко не простим, а «сприйняття чи несприйняття 
індивідом традицій і стандартів залежить від рівня розвитку суспільства та 
самосвідомості особистості». [1] 

Основними сферами соціалізації можна вважати діяльність, спілкування і 
самосвідомість. У діяльності людина виражає себе як суспільний індивід, 
проявляє особистісні якості, самостійність, ініціативу, творчість і 
професіоналізм, засвоює нові види прояву власної активності. У сфері 
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спілкування відбувається поглиблене розуміння себе та інших учасників 
комунікативного процесу, збагачення змісту взаємодії та сприйняття людьми 
один одного. Сфера самосвідомості передбачає становлення особистісної 
концепції індивіда, осмислення свого соціального статусу, засвоєння 
соціальних ролей, формування соціальної позиції, моральної орієнтації людини. 

Соціалізація особистості тісно пов’язана з професійною діяльністю 
людини. Недостатньо просто володіти знаннями, їх необхідно поповнювати і 
застосувати на практиці. В умовах розвитку інформаційного суспільства процес 
соціалізації висуває нові вимоги до професійних знань фахівців бібліотек. Це 
обумовлено, тим, що інноваційні перетворення можуть здійснити 
високоосвічені, висококваліфіковані кадри, які свідомо беруть участь у цьому 
процесі і впевнені в кінцевому результаті справи. Тільки люди, глибоко 
переконані, Що зміни конче необхідні, можуть бути активними учасниками 
інноваційних перетворень. 

Складність процесу соціалізації особистості вимагає постійного 
вдосконалення засобів його здійснення. Вони потребують оновлення, пошуку, 
конкретизації і уточнюючого місця, а також відповідальності особистості при 
вирішенні як професійних, так і особистих проблем. Серед критеріїв 
соціалізованості особистості виокремлюють: 

- зміст сформованих установок, стереотипів, цінностей, картин світу; 
адаптованість особистості, її типова поведінка, спосіб життя; 

- соціальну ідентичність, незалежність особистості, впевненість, 
самостійність. 

Успішній соціалізації у професійній діяльності бібліотечних фахівців 
сприяє дія таких чинників: 

- спеціальна бібліотечна освіта; 
- прийняття новим працівником організаційної культури (традицій, 

цінностей і вірувань) колектива цієї бібліотеки; 
- ефективне навчання нового працівника на робочому місці і втілення 

його очікувань; 
- прагнення працівника до опанування професією і до самоосвіти; 
- безперервна освіта; 
- можливість і здатність введення інновацій на робочому місці і в 

бібліотеці в цілому; 
- прийняття самостійних рішень у професійній діяльності. 
У процесі трудової діяльності працівник бібліотеки набуває і формує 

професійні якості, навички та досвід. Об’єктивно, формуючи й розвиваючи 
власну особистість, бібліотечний фахівець у сучасних умовах знаходиться в 
системі соціальних комунікацій та стрімких технологічних змін, тому мусить 
швидко адаптуватися у сучасному середовищі. В умовах демократичних форм 
взаємодії можливі такі способи соціалізації особистості, як: 

- індивідуалізація; 
- актуалізація; 
- самореалізація; 
- інтеграція.  
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Об’єктами соціалізації в суспільстві виступають інститути, люди й 
соціальні групи, які сприяють соціалізації особистості. Об’єктами 
інформаційної соціалізації є інфосоціальні одиниці: люди, соціальні групи, 
мережеві спільноти та соціальні інститути, які повинні, і здійснюють 
інформаційну соціалізацію в сучасному суспільстві. Оскільки процес 
інформаційної соціалізації здійснює постійні, безперервні і інтенсивні взаємодії 
особистості з інформаційним середовищем об’єкта і суб’єкта інформаційної 
соціалізації, то в межах цієї взаємодії суб’єкт інформаційної соціалізації не 
лише впливає на її об’єкт, але й сам відчуває зворотний вплив останнього, 
частіше в інтерактивному режимі. Прикладом є взаємодія бібліотекаря і 
користувача. 

Таким чином, професійна соціалізація бібліотечного фахівця в умовах 
інформаційного суспільства є субординаційним процесом засвоєння і 
репродукування індивідом соціального досвіду, входження в систему 
соціальних зв’язків та інформаційного виробництва нового соціального 
простору. Регулятором цього процесу є професійна бібліотечно-інформаційна 
діяльність, якій суспільством надані правила і норми, а особистістю – цінності, 
смислоутворюючі мотиви і важливі переживання. Критерієм соціалізації 
виступають персональна ціннісно-нормативна система і соціальні досягнення 
особистості. 
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Входячи в світовий інформаційний ринок українські книговидавці 

намагаються адаптуватися до нових соціально-комунікаційних умов та входити 
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в електронну книжкову торгівлю, розробляючи власні моделі функціонування 
електронного та традиційного книговидання, які б адекватно відображали 
сучасний стан розвитку галузі та його відповідність ринковому попиту. 
Спостерігається тенденція в діяльності традиційних видавництв – в багатьох з 
них з’являються власні сайти, де вони пропонують спектр поліграфічних, 
маркетингових та інших послуг, представляють книжкову продукцію власного 
виробництва, а також електронні видання (як самостійні так й як доповнення до 
друкованих версій видань) й послуги з їх створення, співпрацюють з 
електронними магазинами, задля залучення користувачів й розширення 
географії споживання традиційної та електронної книжкової продукції. 
Важливим при цьому є питання тематичного складу електронних та 
традиційних видань, які пропонують українські видавці читачам. Саме це 
зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Питанням розвитку українського електронного книговидання присвячено 
велику кількість праць відомих учених. Значними в контексті нашого 
дослідження є роботи таких науковців, як О. В. Афонін, М. І. Сенченко, 
М. С. Тимошик Н. І. Кучина, Л. С. Вінарик В. І. Дубницький, Л. В. Орлов, 
А. Чучковська, О. М. Кулікова, Г. Грет, Г. Глотова, О. О. Карпенко, 
В. О. Ільганаєва, В. А. Маркова, О. О. Литвиненко, В. Теремко, 
Н. Н. Литвинова, Т. В. Майстрович, В. Дроб’язко, О. Штефан, М. Денисюк та 
інші. Проведений аналіз наукових джерел дає змогу констатувати наявність 
значної кількості поглядів на означене питання й необхідність їх узагальнення з 
приводу відповідності тематики електронних та традиційних видань 
інформаційним запитам користувачів та їх задоволенню. 

Сьогодні розвиваються нові можливості, які об’єднують усі галузі 
інформаційної, видавничої, освітньої та інших сфер, що набувають дедалі 
більших масштабів і динамізму й це породжує для них нові напрями розвитку і 
стандарти створення та функціонування електронний видань в сучасному 
суспільстві. Нині ця сфера зосереджує в собі потужні бізнес-інтереси й 
породжує ті соціально-економічні зміни у виробництві та функціонування 
інформації, які докорінно трансформують усі галузі людської діяльності, 
включно й інформаційну. Спостерігається тенденція збільшення кількості 
користувачів, які все частіше надають перевагу електронним виданням як 
оперативним та зручним джерелам отримання інформації, при цьому українські 
видавці електронної продукції не є винятком. Україна знаходиться на етапі 
активно входженні в світовий інформаційний ринок, видавці якої намагаються 
знайти свої ніши, створювати та реалізовувати електронну продукцію, що 
відповідає світовим стандартам та знаходить свого читача. Інтернет призвів до 
інтеграції видавничої і медійної сфер, сформував на цій основі мультимедійне 
середовище, при цьому синтезував в одному продукті текст, звук, відео, 
трансформувавши традиційне уявлення про книгу, додавши їй 
мультимедійного (крос-медійного) продукту й створивши тим самим «ефект 
присутності». Також є широким поширення «мережних авторів» і «мережної 
літератури», яка дозволяє автором та їх читачам бути співтворцями та 
самостійно видавати свої твори за принципом «самвидаву», тим самим 
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викликавши до появи «активного читача», зорієнтованого не на споживання 
готової продукції, а на співтворчість; полідискурсивність; інтенсифікація 
літературного, книжкового дискурсу тощо [3, С. 10].  

Під час дослідження питань тематичного складу електронних та 
друкованих видань, що надаються електронними видавництвами України було 
здійснено експериментальний аналіз окремих аспектів діяльності українських 
електронних видавництв стосовно тематики та видів видань й надання цієї 
інформації користувачам за допомогою мережі Інтернет. 

Так, серед основних видів видань, які представляють українські 
електронні видавництва є наступні: аудіокниги, ділові, довідкові, електронні 
видання (самостійні та на CD дисках), електронні книги (пристрої для читання 
електронного контенту), періодичні, сувенірні, картографічні, книжки, книжки-
іграшки, літературно-художні, навчально-методичні, наукові, нотні, 
образотворчі, офіційні, презентації, рекламні та інші. Слід відзначити, що 
українські видавці надають перевагу в створення та реалізації навчально-
методичним, довідковим та науковим виданням, це вказує на той факт, що 
світова тенденція до зміни читацьких практик в бік прагматичного читання 
збільшується й в Україні. 

Тематичне різноманіття українських електронних видавництво 
представлено наступними напрямами: гуманітарні, технічні, природничі, 
суспільні науки та видавництва, які видають твори різної тематики. Варто 
відзначити, що серед видань гуманітарного спрямування переважають дитячі та 
художні видання, серед технічних – комп’ютерні видання, серед природничих – 
видання з географії, медицини, фізики, серед суспільних – видання з економіки, 
історії, права, філології, ця тенденція вказує на те, що багато українських 
електронних видавництв намагаючись зробити книговидавничу діяльність 
рентабельною, та укріпити свої позиції на книжковому ринку, випускають 
навчально-методичні видання суспільного та гуманітарного спрямування, які є 
затребуваними в усіх вищих навчальних закладах країни будь-якого 
спрямування. 

Варто відзначити, що лише близько 1% українських електронних 
видавництв презентує електронні видання на CD, DVD дисках, що є незначним 
порівняно з реалізацією друкованої продукції і це дає можливість констатувати 
той факт, що українське електронне книговидання знаходиться тільки на 
початковій стадії свого розвитку, але простежується тенденція розширення 
комунікаційного простору книги, автора і видавництва [1, С. 209]; 
технологічне, інституційне і суб’єктне переформатування видавничої сфери; 
посилення необхідності в нових видах діяльності, фахових та особистісних 
компетенціях; входження в ринок нових гравців, витіснення зі сфери 
діяльності, деградація, банкрутство багатьох суб’єктів книговидання; набуття 
працівниками електронного книжкового бізнесу статусу ключових фігур в 
організації інформаційних потоків у суспільстві; неминучість формування 
видавництвами зорієнтованого у площину новітніх медіа стратегічного 
контексту діяльності та відповідних йому стратегічних позицій, ролей, джерел 
успіху тощо [3, С. 11]. Розвиткові ринку електронного контенту також сприяє 
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входження мобільних операторів зв’язку, які пропонують своїм абонентам 
електронні книги. Так, користувач може завантажити в свій мобільний телефон 
для подальшого читання йому вподобану літературу сплативши певну суму, що 
залежить від конкретної категорії, обсягу і жанру видання. 

Отже, розглянуті особливості розвитку електронного книговидання в 
Україні свідчить про входження країни в світове книговидання, що 
характеризується трансформацією книговидавничої галузі; зміною читацьких 
практик; наданням переваги електронним виданням в процесі отримання 
інформації; формуванням особливого електронного комунікаційного 
середовища, в якому відбувається становлення персонального книговидання; 
усуненням низки книговидавничих організацій в ланцюзі  «автор-читач». Нині 
користувач має можливість отримати електронний контент через цілу низку 
електронних та традиційних каналів комунікацій – безпосередньо від автора, 
через електронні видавництва, електронні магазини та традиційну систему 
книгорозповсюдження. Ця тенденція розвиваються завдяки використанню 
маркетингових комунікацій в традиційному та електронному середовищі, які 
заохочують користувачів до придбання електронних видань та пристроїв для їх 
читання. Електронні канали комунікації охоплюють читацьку аудиторію в 
значно більших масштабах, ніж традиційні й надають можливість для 
знаходження своєї ніши багатьом суб’єктам книговидавничої діяльності в 
електронному просторі. Цей вид комунікації активно використовують 
книговидавці багатьох країн світу, завдяки чому їх електронний книжковий 
ринок постійно розширюється. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ БИБЛИОТЕКОЙ 
 
Современное управление библиотекой основано на концепции 

постоянного и непрерывного изменения, это должно обеспечивать 
устойчивость в условиях конкурентной внешней среды и постоянно 
изменчивой, вариабельной внутренней среды. Считается, что в рыночных 
отношениях обязательными внешними условиями существования 
эффективного библиотечно-информационного производства являются 
конкуренты и пользователи, а также гибкость, оперативность изменений при 
способности обеспечить нормативное качество информационных продуктов и 
услуг.  

Инновационный менеджмент как деятельность связан со стратегическим 
менеджментом библиотеки. Важно то, что стратегия превращается в реальность 
только в результате разработки конкретного продукта или процесса, а потому 
инновационный менеджмент связан с теорией и практикой общего 
менеджмента, с маркетингом, производственным менеджментом, логистикой, 
стратегическим менеджментом, финансовым менеджментом, другими 
сегментами управленческой науки и практики. Специалисты считают задачей 
инновационного менеджмента формирование инновационного климата на 
предприятии (в том числе, конечно, и в библиотеке), при котором 
осуществляется целенаправленный поиск, оформление, подготовка и 
коммерциализация или реализация нововведений, формирующих 
конкурентоспособность библиотеки. Таким образом, предметом 
инновационного менеджмента является организация процесса создания, 
освоения и распространения нововведений, а также обусловленных ими 
изменений в технической, технологической, экономической, организационной 
и социальной системах. 

Основными объектами инноваций являются информационные услуги и 
продукты, библиотечная технология, организационное развитие библиотеки, 
социальная база изменений. 

К основным видам инноваций относят: продуктовые и сервисные 
инновации, когда изменению подлежат услуги и продукция; технологические 
инновации, если изменяются процессы библиотечной технологии; 
организационные инновации, когда производятся структурные изменения, 
реорганизуются существующие отделы или создаются новые; социальные 
инновации, если подлежат изменению методы управления библиотечным 
персоналом, традиции формирования коллектива и прочие социальные 
аспекты. 

Все указанные виды инноваций (продуктовые, технологические, 
организационные и социальные), в свою очередь, подразделяются на 
радикальные (базисные) и модифицирующие (улучшающие) инновации. 
Первые предусматривают использование принципиально новых подходов, 
замену старых объектов новыми, а вторые – улучшение существующих 
объектов, модернизацию услуг/продукции, технологии, организационных и 
социальных приемов управления. 



 

 31 

Инновации чаще всего инициируются пользователями и обусловлены 
потенциальным спросом на новые виды услуг и продукцию, дискомфортом и 
снижением качества обслуживания, повышением цен на определенные виды 
ресурсов, неудовлетворенностью сотрудников результатами своей работы и пр. 

Любые достаточно серьезные изменения в одной сфере деятельности 
библиотеки (изменения одних объектов), как правило, требует 
незамедлительных изменений в сопряженных участках, а иногда и общей 
перестройки управления библиотекой. 

Особое воздействие на перестройку всей системы управления 
организацией оказывает реализация базисных инноваций. Использование 
принципиально новых подходов, технологий, замена старых объектов новыми, 
как правило, вызывает необходимость во внедрении комплекса 
взаимосвязанных новшеств – инновационных кластеров. 

Кластером в инноватике называется совокупность инноваций, 
сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном 
пространстве в виде целостной системы новых продуктов, технологий и 
организационных преобразований. 

Так, к примеру, внедрение автоматизированных средств учета и 
обработки информации обязательно повлечет изменение всех технологических 
процессов организации обслуживания, отразится на комфортности 
библиотечной среды как для пользователя (в части скорости выполнения 
запроса и получения информации (документа), так и для библиотечного 
сотрудника (в части сокращения рутинных операций при поиске и 
предоставлении информации, выдачи документов). 

Это, в свою очередь, повлечет изменение (расширение или сокращение) 
традиционных функций отделов библиотеки, проведение обучения 
сотрудников, качества их деятельности. При этом совершенствование одного 
отдельно взятого направления совсем не обязательно приведет к улучшению 
деятельности библиотеки в целом. 

В сфере информационного производства важнейшим объектом 
изменений являются итоговые продукты (информационные продукты и услуги) 
деятельности библиотеки, при изменении которых создаются продуктовые 
инновации. Изменения в продуктах/услугах связаны с изменениями в 
технологии их создания и предоставления (с технологическими инновациями). 
Это в конечном итоге, в целях максимально полного и оперативного 
удовлетворения потребностей пользователей библиотек, преобразований в 
области организационной структуры библиотек и совершенствования методов 
управления персоналом должно привести не только к снижению затрат 
(издержек) и к повышению эффективности библиотечной деятельности, но и к 
повышению качества обслуживания, к выгодам для пользователя. 

Продуктовые и технологические инновации видимы для пользователя и 
различных категорий партнеров библиотеки и быстро становятся известными 
профессиональному сообществу. Изменения в ассортименте и технологии 
обслуживания повышают интерес к библиотеке различных групп 
общественности (представителей СМИ, власти, бизнес-структур и пр.), 
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привлекают к сотрудничеству с ней новых партнеров, спонсоров и меценатов, 
издателей и специалистов методических центров. 

Социальные и организационные инновации распространяются на 
внутреннюю деятельность библиотеки, касаются средств и способов 
управления, развития творческих способностей, методов формирования 
инновационной культуры. Они основываются на традициях библиотеки, 
зависят от позиции ее руководителя, его активности, личностных и деловых 
качеств как лидера и организатора перемен. 

Важнейшим объектом инновации являются услуги и продукты, 
инновационным изменениям подвержено все, что связано с их созданием и 
использованием: технология, сервис, социальные отношения. 

Поэтому особое значение имеет разработка кластеров, включающих 
комплекс взаимосвязанных продуктовых, технологических организационных и 
социальных инноваций. 

При выборе объектов инноваций определяется то направление 
деятельности, которое в наибольшей степени нуждается в изменении в 
соответствии с поставленной целью развития и при модернизации которого 
библиотечный персонал смог бы проявить свои способности и достичь 
позитивных результатов. 

Любая библиотека стремится не только к определению противоречий 
ограниченности ресурсов, снижению затрат, но и к получению хозяйственных и 
социальных выгод. В конечном счете, любые инновации должны влиять на рост 
удовлетворенности результатами своего труда как пользователей библиотеки, 
так и ее сотрудников, повышать лояльность всех участников библиотечной 
деятельности, формировать социальный престиж библиотеки.  
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ПРАВОВОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА ПРО 
АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 Перед тем как анализировать закон Украины «Про авторське право і 
суміжні права», давайте для начала обозначим суть авторского права и его 
отношение к деятельности библиотек, а для этого сформулируем принципы 
функционирования библиотек и авторского права в виде коротких тезисов: 
 

Принцип авторского права можно выразить кратко таким тезисом: 
«Никто не может использовать произведение автора, не спросив у него 

разрешения и/или не заплатив ему деньги.» 
 
При этом принцип работы библиотек по отношению к авторскому праву можно 

выразить таким тезисом: 
«Библиотеки покупают произведения автора и оплачивают их как единое 
(юридическое) лицо и платят за него один раз, но предоставляют право 
пользования документом многим лицам, как раз не спросив у автора 

разрешения и/или не заплатив ему деньги.» 
 
 Эффект от подобных действий библиотек по отношению к авторам и 
издательствам имеет два аспекта: 
 1. Моральный – отсутствие согласия автора на распространение его 
произведения. 
 2. Экономический – схож с пиратским копированием материалов, ведь 
пользователь читает книгу в библиотеке, вместо того чтобы купить её в 
магазине, а отсюда возникает так называемая в законодательстве 
«недополученная прибыль». 
 Т. е., с одной стороны, сама сущность деятельности библиотек 
направлена на нарушение основного принципа авторского права, и 
существование библиотек как таковое вовсе не доставляет удовольсвия авторам 
и издателям. 
 С другой стороны, библиотеки свободно распространяют информацию не 
ради личной выгоды, а ради просветительской и образовательной функций. 
Поэтому морально и экономически притеснять авторов и издателей в интересах 
всего общества – это правильно. В этом и заключается основная суть 
деятельности библиотек – выдавать пользователю информацию в обход 
авторского права, а поэтому закон Украины «Про авторське право і суміжні 
права» – является основным законодательным документом для библиотекарей, 
занимающихся практической деятельностью. 
 Здесь и начинаются основные проблемы, ведь лоббированием всех 
изменений в законодательство по авторскому праву занимаются издательства, а 
жить по тем законам приходится всем. Исходя из этого возникают юридические 
нестыковки, недоработки, а иногда и просто непонятные нормы, которые, по 
меньшей мере, напоминают диверсию против общества и цивиллизации. 
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 Теперь давайте по порядку рассмотрим отдельные пункты закона 
Украины «Про авторське право і суміжні права» и остановимся на тех его 
положениях, которые касаются библиотек и их деятельности, обозначим, какие 
нормы выгодны или невыгодны библиотекам и обществу, чего следует 
придерживатся, а что непродумано с процессуальной точки зрения. 
 Для начала обратим внимание на «Статтю 1. Визначення термінів»: 
 

«розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - 
будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) 
суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються 
публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким 
чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з 
будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором;» 

 
 Данная формулировка в общих чертах подтверждает тезисы, изложенные 
во вступлении. Мы не зря выделяем слова «будь-яка дія» и «безпосередньо чи 
опосередковано» в приведенном выше определении, т. к. распространением 
документов и – как возможное последствие – нарушением авторского права 
можно считать всё что угодно. 
 

«суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії 
авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився;» 

 
 Вот здесь по свободному распространению информации и по 
библиотекам был нанесён серьёзный удар. Я не зря выделил слово «суміжних». 
Смежные права – это, по сути, авторские права людей, имеющих отношение 
(иногда даже косвенное) к определённому изданию документа. Смежными 
правами могут обладать следующие лица: 
 - издательства – это, в первую очередь, права издателя на определённую 
книгу – дизайн, оформление и пр. Т. е. хотите оцифровать «Мёртвые души» – 
имеете право оцифровывать старую книгу, но за оцифровку нового переиздания 
официально нужно платить. Правда, если оцифровка проходит с 
распознаванием текста, без сохранения оригинального шрифта и иллюстраций, 
а также без отсылки на документ, то доказать факт незаконного копирования 
почти невозможно; 
 - различные оформители, редакторы, иногда даже рецензетны и авторы 
вступительных статей, если таковые не просто перечислены, но и их фамилии 
отмечены знаком © (авторских прав) или реже ® (смежных прав). Причём, 
законодательно знак ® выделен специально для смежных прав, но на практике 
в книгах издатели используют для закрепления смежных прав знак ©; 
 - исполнители (данная категория мало применима для библиотек), 
видеозаписи с театральными постановками и записи аудиокниг, срок охраны 
авторского права на которые истёк – также защищаются смежными правами, 
которые принадлежат исполнителям; 
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 Кроме этого, следует отметить, что в качестве издателей и исполнителей 
в большинстве случаев выступают юридические лица, поэтому в общественное 
достояние такие документы поступят только после исчезновения 
соответствующих юридических лиц. 
 Далее очень интересная и важная «Стаття 5. Застосування правил 
міжнародного договору»: 
 

«Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого  
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, 
що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні 
права, то застосовуються правила міжнародного договору.» 

 
 Подвох этого пункта состоит в том, что эта норма написана как в законе 
про авторское право, так и в законе «Про бібліотеки і бібліотечну справу», но(!) 
Украина вступила в международные договоры касательно авторского права, но 
не вступила ни в один договор касательно закона «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу», при этом большинство пунктов нашего закона «Про авторське право і 
суміжні права» соответствует таким международным договорам, как «Бернська 
конвенція про охорону літературних і художніх творів» 1886 года (англ. Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), а также «Договір 
ВОІВ про авторське право» 1996 года (англ. WIPO Copyright Treaty). Другими 
словами, закон об авторском праве имеет приоритет над законом о 
библиотечном деле, и все исключения из закона об авторском праве, 
закреплённые в законе о библиотечном деле, могут быть оспорены в судебном 
порядке. Например, в законе о библиотечном деле есть положения о том, что 
издательства обязаны отправлять в определённые библиотеки обязательный 
экземпляр, но в законе об авторском праве упоминаний о таких обязанностях 
нет, поэтому при наличии хорошего адвоката издательства могут не отправлять 
обязательный экземпляр в библиотеки и в судебном порядке отстоять это 
право. Именно отсюда начнутся многие проблемы и противоречия, которые 
рассмотрим ниже. 
 Также следует заметить, что в данной статье закона нет конкретных 
отсылок ни на название определённых международных договоров, ни тем более 
на их версию. Другими словами, при внесении изменений в текст, например, 
Бернской конвенции, новая редакция автоматически вступит в силу в Украине. 
Т. е. данная статья антиконституционна, т. к. делегирует полномочия 
Верховной Рады сторонней организации. 
 Следующая статья, достойная внимания, это «Стаття 7. Суб'єкти 
авторського права»: 
 

«Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині 
першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи 
їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.» 
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 Некоторые исследователи, натыкаясь на данную норму, приходят к 
ошибочному выводу, что авторское право может принадлежать только 
физическим лицам, но не юридическим. Во-первых, норма о том, что авторские 
права могут принадлежать и юридическим лицам тоже, закреплена в Бернской 
конвенции, а во-вторых, возможность принадлежности авторских прав 
юридическим лицам подразумевается во втором пункте шестнадцатой статьи 
закона «Авторське право на службові твори», в котором исключительное 
имущественное право на служебные произведения закрепляется за 
работодателем, а это всегда юридическое лицо. 
 Далее идёт очень интересная для библиотек «Стаття 10. Об'єкти, що не 
охороняються»: 
 

«Не є об'єктом авторського права: 
 а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають 
характер звичайної прес-інформації; 
 б) твори народної творчості (фольклор); 
 в) видані органами державної влади у межах їх повноважень 
офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного 
характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти 
тощо) та їх офіційні переклади; 
 г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки  
органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових 
формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки 
підприємств, установ та організацій; 
 д) грошові знаки; 
 е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, 
телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають 
критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis 
(своєрідне право, право особливого роду).» 

 
 При этом надо понимать, что согласно закону авторы этой информации 
не имеют непосредственных имущественных прав на эту информацию, но, как 
правило, владеют исключительными неимущественными, а также смежными 
правами. Например, что касается пункта «в) видані органами державної влади у 
межах їх повноважень офіційні документи…», то практически все издания 
Конституции Украины и законодательные кодексы Украины, с которыми мы 
сталкиваемся, имеют копирайт Верховной Рады. Другими словами, 
сканирование большинства законодательных актов с сохранением оформления 
(т. е. без распознавания) опять же незаконно.  
 Далее идёт актуальная для авторов и книгоиздателей «Стаття 11. 
Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства», но всё же 
следующие её пункты касаются библиотек: 
 

«2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. 
Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається 
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реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також 
виконання будь-яких інших формальностей.» 
 
«3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа,  
якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей   
твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак  
охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: 
 латинська літера "c", обведена колом; 
 ім'я особи, яка має авторське право;  
 рік першої публікації твору;» 
«5. Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського 
права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати 
опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у 
будь-який час протягом строку охорони авторського права може 
зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.» 

 
 Т. е., с одной стороны, автор может регистрировать свои права, а может и 
не регистрировать. Конечно, для автора лучше иметь свидетельство, выданное 
«Державною службою інтелектуальної власності», на случай судебных 
разбирательств, но это делать не обязательно. 
 С другой стороны, авторство согласно второму пункту статьи закона 
возникнет и без этого, что создаёт для авторов и издателей интересную лазейку: 
публикуя одно и то же произведение в разные годы, некоторые издатели ставят 
новый копирайт с годом нового переиздания. Таким образом, они 
соответственно отодвигают и без того неблизкую дату перехода документа в 
общественное достояние. Доказать идентичность ранее изданного документа 
более позднему варианту в судебном порядке сложно. 
 Данная проблема теоретически может быть решена, если сделать 
регистрацию авторства обязательной, при этом обязать авторов предоставлять 
материал в электронном виде и перед регистрацией при помощи специальных 
компьютерных программ проверять уникальность текста относительно 
предыдущих публикаций автора. 
 Нынешняя добровольно-принудительная система выдачи авторских 
свидетельств такую проверку не проводит. Это легко определить, 
ознакомившись с «Порядком державної реєстрації авторського права і 
договорів, які стосуються права автора на твір». Несмотря на то что формально 
Государственная служба интеллектуальной собственности имеет право отказать 
автору в выдаче свидетельства, на практике при прочтении порядка 
регистрации в третьем разделе «Вимоги до оформлення матеріальної форми 
твору» видим, что книги и прочие материалы, кроме компьютерных программ, 
подаются в печатном виде, т. е. сопоставление с ранними текстами не 
производится. 
 

 «Стаття 13. Співавторство»: 
 



 

 38 

«1. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. 
Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім 
співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне 
ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. 
 Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною 
між ними. 
 Право опублікування та іншого використання твору в цілому 
належить всім співавторам. 
 Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне 
ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити 
іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.» 

 
 С одной стороны, данная статья даёт интерсную возможность: если 
библиотека хочет заключить официальный договор на право использования 
определённой книги с несколькими авторами, то достаточно заключить договор 
только с одним! 
 С другой стороны, поступление подобной книги в общественное 
достояние происходит только через 70 лет после смерти последнего автора, что, 
как правило, существенно увеличивает срок защиты данного документа. 
 Далее идёт статья, представляющая особый интерес для вузовских 
библиотек, - 

«Стаття 16. Авторське право на службові твори»: 
 

«1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить 
його автору. 
2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, 
якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) 
цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. 
3. За створення і використання службового твору автору належить 
авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються 
трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим 
договором між автором і роботодавцем.» 

 
 Данная статья имеет особое значение для вузовских библиотек и особо 
актуальна в последнее время. Общаясь с коллегами из вузовских библиотек и 
изучая библиотечные публикации, часто можно услышать, что библиотека не 
может выставлять полнотекстовые труды сотрудников, поскольку надо с 
каждым заключать договор. Так вот, согласно этой статье никаких договоров 
составлять не надо. Исключительное имущественное право принадлежит 
организации, в которой работает сотрудник. Что касается вузовских библиотек, 
то под эту статью подпадают методические материалы, конспекты лекций, 
учебники, а также диссертации и авторефераты. Для того чтобы библиотека 
имела право оцифровывать и распространять эти материалы в локальной сети 
или Интернет, необходим только приказ ректора, а также разработанная и 
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утверждённая инструкция по передаче в библиотеку электронных копий 
документов. 
 Предрассудки о том, что необходимо заключать отдельные договоры с 
сотрудниками вузов, вызваны тем, что при прочтении закона часто путают 
термины «майнове» и «немайнове» (рус. «имущественное» и 
«неимущественное»). Это приводит к тому, что при прочтении первого пункта 
статьи человек может подумать, что исключительные права принадлежат 
сотруднику, а при прочтении второго, что имущественные права разделяются 
поровну. Чтобы понять как на самом деле распределяются права, вернёмся к 
четырнадцатой статье. 

 «Стаття 14. Особисті немайнові права автора»: 
 

«1. Автору належать такі особисті немайнові права: 
 1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення 
належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого 
публічного використання твору, якщо це практично можливо; 
 2) забороняти під час публічного використання твору згадування 
свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;  
 3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення 
псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках 
і під час будь-якого його публічного використання;  
 4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-
якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-
якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і 
репутації автора. 
2. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані 
(відчужені) іншим особам.» 

 
 Таким образом, у непосредственных авторов есть неотьемлемое право 
следить за целостностью своего произведения, дабы его не подделали или не 
видоизменили и не оклеветали автора. 
 Другими словами, первый пункт статьи 16-й «Авторське право на 
службові твори» просто повторяет эту норму. Если выделить из этой статьи 
права на распространение произведения, то получается следующее – права на 
распространение произведения принадлежат учереждению, в котором работает 
сотрудник, если обратное не написано в трудовом договоре. В книге «Звід 
документів кадрового діловодства», есть типовой «Зразок колективного 
договору (вищий навчальний заклад)», в котором нет упоминаний об авторских 
правах. В результате, что касается вузовских библиотек, то по умолчанию, как 
уже говорилось выше, никаких договоров с сотрудниками составлять не надо, 
необходим только приказ ректора, а также разработанная и утверждённая 
инструкция по передаче в библиотеку электронных копий документов. 
 

«Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів»: 
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«1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське 
право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу 
переробку. 
 Перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються 
авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними 
прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування або 
іншої переробки.» 

 
 Как видим, переводчикам тоже принадлежит авторское право, поэтому 
произведения иностранной литературы, перешедшие в общественное 
достояние, могут охраняться авторским правом. 
 Далее с 22-й по 25-ю статью идёт своеобразный блок исключений, 
исходящих из закона об авторском праве. Возглавляет этот блок одна из 
определяющих для библиотекарей статей. 

«Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору 
репрографічним способом»: 

 
«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, за таких умов:  
 1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття 
та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за 
винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, 
і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, 
що:  
 а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий 
примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і 
приватного дослідження;  
 б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має 
систематичного характеру;  
 2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або 
заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної 
бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого 
або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву,  
а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також  
коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має 
систематичного характеру.» 

 
 Как видим, из последнего пункта, библиотеки имеют право создавать 
копии документов только тогда, когда не могут их заново купить. Данная 
норма нарушает потребительские права библиотек, т. к. мы вынуждены 
вторично оплачивать уже купленный продукт. Почему библиотеки должны 
платить за то, что издательство сэкономило на бумаге и/или переплёте? 
Издатель и автор получили деньги при покупке экземпляра, а то, что 
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развалился носитель – вина издателя, а не наша. Между тем, упреждающее 
резервное копирование электронных документов и компьютерных программ 
разрешено законом. 
 Кроме того, по меньшей мере, странным является ограничение в пункте 
«б» о том, что нельзя копировать в «систематичному характері». Если в 
библиотеке налажена работа по копированию изношенных документов, 
которые нельзя заново купить, то этот систематический характер возникнет сам 
собой; кому от этого становится хуже – непонятно. Впрочем, ввиду того что 
определение «систематичного характеру» в законе не расшифровано, в 
судебном порядке доказать наличие в библиотеке этого «систематичного 
характеру» будет сложно. 
 Следующая статья более широко раскрывает исключение в пункте «а» 
предыдущей статьи. 

 «Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання»: 
 

«Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: 
 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, 
аудіовізуальних творів як ілюстрацій для  навчання за умови, що обсяг 
такого відтворення відповідає зазначеній меті; (в международных 
нормах уточнено – не более 15% от объёма) 
 2) репрографічне відтворення навчальними закладами для 
аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом 
творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за 
умови, коли:  
 а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;  
 б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має 
систематичного характеру;» 

 
 В данной статье нас удивил пункт «а». Вся эта расширенная статья, 
собственно, разработана для вузовских и школьных библиотек, которые, исходя 
из этого пункта, должны сами монопольно заниматся ксерокопированием 
литературы и проверять обьем копируемой пользователем библиотеки 
информации. 
 Следующая статья очень важна для библиотек, поэтому её разберём по 
пунктам. 

«Стаття 28. Строк дії авторського права»: 
 

«2. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після 
його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.» 

 
 Этот вопрос уже затрагивался выше. Мы считаем: та часть, которая 
выделена жирным шрифтом, являеться довольно интересной как с моральной, 
так и с юридической точки зрения. Дело в том, что Бернская конвенция об 
авторском праве – очень древний документ, и примечателен он тем, что у 
каждого пункта существует либо официальное (логическое) объяснение, либо 
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судебные прецеденты в Англии или США, на основе которых дополнялась 
конвенция. Это есть у каждого пункта.., кроме пункта о праве следования, т. е. 
передачу авторского права по наследству. 
 

«3. Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії 
авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було 
оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву 
щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно 
або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після 
оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною 
другою цієї статті.» 

 
Это – хорошая для нас новость – позволяет сократить срок защиты, хоть и 
ненадолго. Хотя выяснять, когда именно было впервые опубликовано 
последнее произведение определённого псевдонима, тоже не очень удобно, и 
это напоминает чтение мыслей. Кроме того, ничто не мешает какому-нибудь 
стороннему лицу опубликовать под этим псевдонимом своё произведение. Но 
вернёмся к статье:  
 

«4. Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом 
життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.» 

 
 Давайте представим себе следующюю практическую ситуацию: 
 Вы законопослушный библиотекарь. Вы скачали из Интернета книгу, 
очень нужную в фонде, хорошую, пригодную книгу 1955-го года под 
авторством трёх человек. Для того, чтобы узнать, находится ли книга в 
открытом доступе, Вам необходимо выяснить, когда умерли эти трое. Вы, 
понятное дело, «гуглите», «рамблерите», «яндексите» (и проч., по выбору) эти 
фамилии и... не находите ни единого упоминания о них. Ну что ж, вот вы от 
безнадёги снимаете бархатное покрывальце с хрустального шара и выходите в 
астрал... Шикарная картина, не так ли? Даже если вспомнить принцип защиты 
авторских прав до появления права следования, который звучит как «Автор 
умер – материалы в свободный доступ», на фоне нашего примера выглядит не 
очень хорошо, поскольку кто-то из них может быть жив, и определить дату 
перехода документа в открытый доступ не удастся. Это яркий пример того, о 
чём мы писали выше: поправки в законодательство об авторском праве 
принимают издательства, в результате чего с материалами, поступившими в 
свободный доступ, возникают проблемы. 
 Далее шестой пункт статьи: 
 

«6. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє 
протягом 70 років після їх реабілітації.» 

 
 От этого только хуже. Мало того, что продлевают срок защиты, так ещё 
опять же узнавай точную дату реабилитации. 
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«7. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років 
після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного 
опублікування.» 

 
 Продолжаем кормить родственников писателей и параллельно заходить в 
астрал.  

 «Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання» 
 Здесь нас возмутил третий пункт: 
 

«3. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні 
відрахування до фондів творчих спілок України за використання на 
території України творів, які стали суспільним надбанням.» 

 
 Да. Вам не показалось. По особому распоряжению Кабмина мы обязаны 
платить деньги непонятно кому и непонятно за что, при этом, как всегда, 
узнавать, какие именно книги подпадают под этот «налог на воздух», мы 
должны через астрал. 
 Есть занимательный пункт и в 50-ой статье. 

«Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав»: 
 

«д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і 
(або) суміжних прав;» 

 
 На первый взгляд, оно и умно и правильно, только вот согласно этой 
норме все абонементы абсолютно всех библиотек должны быть закрыты, 
поскольку пользователь может целиком скопировать книгу за время, на которое 
она выдаётся. Выдача литературы на ксерокс в читальных залах тоже 
незаконна. Эта норма также нарушает одно из основных человеческих прав – 
презумцию невиновности. 
 Далее нам будет интересна «Стаття 52. Способи цивільно-правового 
захисту авторського права і суміжних прав», в которой в числе прочего авторы 
имеют право: 
 

«в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди;» 

 
 Какой моральный вред может понести автор от незаконного 
распространения его произведений? Нет, мы понимаем, есть отдельные 
личности, которые могут получить моральную или даже психическую травму 
просто от того, что им показали мизинец, но какой моральный вред (хотя бы в 
теории) может нанести нарушение авторского права нормальному человеку? 
 Авторы также имеют право: 
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«г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), 
включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого 
порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) 
суміжних прав, або виплату компенсацій;» 

 
 Эта норма закона так же, как и предыдущая, даёт возможность юристам 
обвинения формировать в ходе судебного разбирательства довольно-таки 
невероятные суммы, основанные буквально ни на чём. Например, в иске IFPI 
против крупнейшего пиратского торрент-трекера Европы и Америки The Pirate 
Bay изначально как насчитанная недополученная прибыль составила 72 
триллиона долларов. Когда эта информация попала в прессу, первыми стали 
смеяться финансисты и банкиры, т. к. эта сумма в несколько десятков раз 
превышала количество долларов на планете. 
 Проанализировав данные статьи закона Украины «Про авторське право і 
суміжні права», мы можем сделать выводы о том, что он нарушает: 
 1. Права библиотек и граждан на распространение информации, 
находящейся в свободном доступе: 
     - слишком долгие сроки охраны авторских прав; 
     - нет ограничения срока охраны для юридических лиц; 
     - отсутствие чётких правил и ограничений по присвоению авторского 
права, в результате авторские права разделяют с автором люди, не имеющие к 
произведению никакого отношения; 
     - отсутствие чёткого разделения имущественного права на право 
владения и право распространения. 
 2. Переход информации в общественное достояние процессуально не 
продуман: 
     - ряд пунктов передают имущественное авторское право лицам, не 
имеющим к нему отношения; 
     - невозможность для конечного пользователя узнать, находится тот или 
иной документ в общественном достоянии. 
 3. Отсутствует наказание за препятствие распространению информации в 
свободном доступе. 
 4. Суровое наказание за нарушение авторского права. 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И ЕДИНОГО 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА С ЦЕЛЬЮ 
ВЗАИМООБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
Не так давно на совещании совета ректоров города Харькова прозвучало 

предложение создания единого читательского билета. К сожалению, сроки, 
установленные на реализацию этой идеи и отсутствие взаимосвязи ее с 
решением целого ряда проблем, говорят о том, что в столь представительном 
сообществе не до конца понимают значение этой технологии, трудоемкость ее 
реализации и цели, которые могут быть с ее помощью достигнуты. 

Для чего нужен единый читательский билет? В первую очередь, это 
пропуск в любую библиотеку без необходимости в очередной раз проходить 
утомительную процедуру регистрации. Другими словами, имея такой 
универсальный документ, можно прийти в любую библиотеку, 
поддерживающую работу в системе, и спокойно обслуживаться наравне с 
обычными «своими» читателями. В некоторой степени, единый читательский 
билет должен вытеснить собой технологию гарантийных писем, которые на 
данный момент широко используются при необходимости обратится в 
библиотеку не своего учебного заведения или предприятия. Хотелось бы 
отметить, что это однозначно повысит посещаемость в библиотеки за счет 
внешнего контингента и выведет на новый уровень научную работу. В 
совокупности такая технология стремится к созданию единого открытого 
информационного пространства, доступного всем желающим. Так же можно 
предположить, что развитие единого информационного пространства поможет 
решить ряд вопросов недостаточного комплектования библиотек, позволяя 
каждой из участниц сделать акцент на какой-то определенной тематике, а 
прочие направления предоставлять как ресурс единой системы. Это могло бы 
быть актуальным для вузовских библиотек. И конечно же, во многом единый 
читательский билет – это возможность отказа от МБА в пользу 
самостоятельного беспрепятственного посещения библиотек с интересующей 
литературой. 
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Приблизительны круг вопросов, который можно решить с помощью этой 
технологии, мы обрисовали. Теперь стоит задуматся над тем, что нужно для 
развития и внедрения этой технологии, а это целый ряд достаточно сложных и 
разнонаправленных задач. 

В первую очередь, создание единого читательского билета требует 
создания единой базы читателей. Эта база должна быть доступна всем 
сотрудникам библиотек-участниц на абонементах. Она будет выполнять 
функцию заимствования данных о читателе в свою АБИС, его аутентификацию, 
хранение истории обслуживания в библиотеках-участницах  проекта, уровни 
доступа к фондам и прочую необходимую информацию. Это весьма трудоемкая 
задача, особенно если учесть, что персональные данные должны быть 
защищены от внешнего использования, а при работе – к ней постоянно будет 
идти достаточно большой поток запросов. Первоначальное проектирование 
такой базы должно быть основано на действующих законах и тех результатах, 
которые хотелось бы получить от использования этой базы. Так, на самом деле, 
единая читательская база данных может и не нуждаться в персональных 
данных. Вполне работоспособным вариантом может выступать создание 
обезличенных записей, идентифицирующихся с помощью единого 
читательского номера и указания на ту библиотеку, которая имеет по этому 
номеру развернутую персонализированную информацию. Такой вариант даст 
необходимую защиту, но работу с должниками полностью переложит на плечи 
той библиотеки, в которой изначально читатель регистрировался.  

Реализация данного проекта нецелесообразна без создания системы 
двустороннего взаимодействия между единой базой читателей и АБИС в 
конкретной библиотеке. Такая система должна реализовать функции слияния 
баз читателей всех библиотек-участниц, предоставление возможности 
операторов книговыдачи в любую секунду получить исчерпывающую 
информацию о читателе по его читательскому билету, выполнить выгрузку 
найденной информации из единой базы и загрузку ее в АБИС библиотеки для 
дальнейшего обслуживания читателя. Не лишним было бы обеспечить 
возможность пополнения единой базы читателей данными о литературе, 
находится на руках у читателя, с указанием, в какой именно библиотеке эта 
литература была взята. Это позволит читателю, обратившись к единой базе, 
получить подробную и исчерпывающую информацию о том, какую литературу 
в какую именно библиотеку и до какого срока он должен вернуть. 
Существенной пользой от базы было бы автоматическое информирование 
читателей о приближении и  окончании срока выдачи литературы. 

Рассматривая задачу проектирования и создания механизмов 
взаимодействия АБИС с единой читательской базой придется решить ряд 
вопросов двусторонней совместимости данных в различных АБИС. 

Реализация этого проекта требует соответствующего технического 
обеспечения как в библиотеках-участниках, так и в центре управления единой 
базой читателей. В случае, если библиотека еще не внедрила электронную 
книговыдачу на базе собственной АБИС, возможно временное решение этой 
задачи на базе самой единой читательской базы. В любом случае работа с 
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единой читательской базой требует наличия на абонементах литературы 
компьютеров со стабильным каналом подключения к сети Интернет. Сам же 
центр управления единой базой читателей будет требовать стабильного 
электропитания с надежной поддержкой источниками бесперебойного питания, 
и канал подключения к сети Интернет с большой пропускной способностью, и 
резервирование от разных провайдеров. 

Так же к техническим вопросам обеспечения единого читательского 
билета необходимо отнести оборудование для выпуска самих пластиковых 
читательских билетов. Отдельно хотелось бы заметить, что единого мнения об 
информации, выносимой на такой документ, на данный момент нет. Это 
связано с тем, что такой билет может быть как персонализированным с 
подробной информацией о читателе, так и обезличенным, на котором 
представлена только идентифицирующая в пределах единой базы читателей 
информация. 

Свободное перемещение между библиотеками целесообразно 
организовывать в том случае, если поток запросов между ними по технологии 
МБА, гарантийных писем или любой другой поток достаточно велик. 
Стимуляцией к обращению к каталогам библиотек может послужить создание 
сводного каталога как единого окна доступа к сводному информационному 
пространству библиотек-участниц. Без такого единого окна во многом теряется 
суть и возможность, обращаться в ту или иную библиотеку, так как читатель 
просто не будет знать, где он может найти интересующую его литературу. 
Заострять внимание на создании сводного ЭК в данном докладе я не буду, так 
как это слишком объемная тема, требующая детальной проработки, но 
высветить те функции, которые выполняет сводный ЭК в рамках единого 
читательского пространства, все же стоит. Самая главная функция сводного ЭК 
– это возможность сориентировать читателя и подсказать, в какой именно 
библиотеке имеются интересующие его документы. Если в создании сводного 
ЭК и системы единого читательского билета принимают участие библиотеки, 
предоставляющие доступ не ко всему своему фонду, а только к его части 
(например редкие фонды, фонды НИИ, имеющие определенную секретность), 
то возникает необходимость создания подсистемы допусков, которая бы 
отсекала вывод информации о местах хранения литературы, недоступной для 
рядового читателя.  

Однако, какой бы объемной и сложно ни казалась техническая 
составляющая подобного проекта, основную сложность на данный момент 
может составить создание самой возможности свободного доступа внешних 
читателей к фондам чужой библиотеки. Данная проблема совершенно не 
актуальна для муниципальных библиотек, которые работают на принципах 
открытости. А вот в большинстве вузов действует весьма строгая пропускная 
система, пресекающая сами попытки попасть в вуз людей, не имеющих к нему 
отношения. И на эту проблему стоит обратить весьма пристальное внимание. 
Возможным решением данной проблемы могло бы быть приравнивание 
единого читательского билета к документу, удостоверяющему личность, и 
использование его как пропуска на территорию библиотеки. Так же стоит 
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учесть, что правила работы, обслуживания и наложения тех или иных санкций 
в разных библиотеках весьма отличаются. В рамках работы единого 
читательского билета не требуется сведение всех правил к какому-то единому 
положению, но взвесить все отличия и выработать единую политику нужно. А 
вот вопрос работы с должниками может оказаться достаточно сложным. И тут 
стоит учесть, что профессорско-преподавательский состав вузов весьма часто 
берет книги на длительный срок и не возвращает их, мотивируя это тем, что 
литература им постоянно нужна для подготовки к занятиям или в научной 
работе, что они заняты и т.д. Чаще всего в библиотеке вуза на такую ситуацию 
смотрят несколько сквозь пальцы. Однако такая ситуация категорически не 
приемлема при работе с фондом чужой библиотеки. И решение этой проблемы 
потребует от библиотеки принятия более жестких мер по отношению к 
должникам независимо от их категории и звания. Возможно, стоит 
предусмотреть вариант, при котором работу с должниками будет проводить 
курирующая данного читателя библиотека. Такой вариант предусматривает 
выявление внешних должников в своей библиотеке, определение по единой 
базе читателей регистратора данного читателя и передача ему (регистратору) 
данных о задолженной литературе. 

На этом хотелось бы подытожить перечисление проблем, связанных с 
созданием системы единого читательского билета. Главное, что хотелось бы 
отметить, так это то, что решение такой задачи вполне возможно, оправданно и 
необходимо, как показывает время и опыт ведущих библиотек мира. Однако 
сложность и многогранность задачи требует детальной проработки со стороны 
администрации библиотек, инженерного состава и отделов обслуживания. 
Только совместная скоординированная работа может привести к созданию 
полноценного и жизнеспособного проекта. 
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eSCRIPTORIUM: РІДКІСНА КНИГА В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТ 
 
Рідкісна книга є надбанням національної культури та найбільшим 

скарбом бібліотеки. Стародруки, як і значна кількість рукописних документів, 
через значний вік або низьку якість паперу знаходяться в поганому фізичному 
стані та мають досить низьку механічну міцність паперу. Багато з них зазнали 
руйнівного впливу агресивного зовнішнього середовища, механічних 
пошкоджень, біологічних шкідників тощо. Використання електронних копій 
дозволяє вирішити проблеми з обмеженням доступу заради збереження 
оригіналу та надати їх для вивчення, освіти або культурного дозвілля. Дуже 
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важливим завданням сучасних бібліотек є забезпечити доступність 
документальної спадщини минулого для нинішнього і майбутнього поколінь. 

Також актуальним питанням залишається створення єдиного каталогу 
рідкісних видань та рукописів, що зберігаються у фондах бібліотек України. У 
контексті цієї проблеми створення електронного архіву рідкісних видань і 
рукописів для науки та освіти постає важливим кроком до її вирішення.  

Створенню електронних архівів сприяє сучасна законодавча база. У 
Законі України «Про національну програму інформатизації» (від 4 лютого 1998 
р., № 74/98-ВР) підкреслюється ця нова роль бібліотеки, визначаються її 
завдання в процесі формування нового інформаційного суспільства. Закон 
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки» визначає концептуальні положення та обґрунтовані 
завдання, які стоять перед нашою державою на шляху до інформаційно-
відкритого суспільства, яке орієнтоване на інтереси людей. Згідно наказу 
Міністерства культури України від  29 листопада 2011 р. № 1094/0/16-1 було 
розпочато створення нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки 
«Культура України». Концепція цього ресурсу визначена як всеукраїнська, яка 
охоплюватиме фонди бібліотек, музеїв та архівів держави і матиме єдину 
електронну базу даних (фонд), а також єдиний інтерфейс доступу для 
користувачів до усіх колекцій. Базовий формат документів – PDF. У даний час 
вона містить більше 1700 документів.  

Сьогодні деякі бібліотеки України й Росії вже мають досвід створення 
електронних архівів видань, зокрема й стародруків. 

У Росії роботою з оцифровки вже займається Електронна бібліотека 
Державної Публічної Історичної Бібліотеки Росії [7], Наукова Бібліотека 
ім. М. Горького Санкт-Петербурзького державного університету [8]; Державна 
публічна науково-технічна бібліотека Росії розробила проект Електронний 
архів науково-технічної рідкісної книги (http://vlibrary.ru). А також 
Нижнєтагільска Державна соціально-педагогічна академія також має свій 
електронний архів стародруків [10]. 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського Національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка створила цифровий репозитарій старовинних 
друкованих видань [11], які мають унікальну історичну та культурну цінність. 
На сайті бібліотеки в цифровому репозитарії Old Printed Books надається 
вільний доступ до 80 електронних копій. Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова в Електронній бібліотеці старовинних видань надає доступ 
до фондів свого Музею рідкісної книги [12].  

В Харкові Бібліотека Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» викладає свої рідкісні видання у локальній 
мережі університету. 

В Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна за 
ініціативи директора Центральної наукової бібліотеки І. К. Журавльової був 
створений і фактично з 30 січня 2012 року діє  еScriptorium.  Цей 
університетський електронний архів накопичує в електронному вигляді 
рідкісні видання та рукописи із фондів ЦНБ університету [1, п.1]. Інші 
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бібліотеки України, які мають фонд рідкісних книг, також можуть залучатися 
до його наповнення. еScriptorium являє собою частину загальної електронної 
колекції ЦНБ. 

Саме слово «Scriptorium » є назвою монастирського приміщення для 
ручного перепису книг ченцями, а літера «е» означає електронний. 

еScriptorium орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів і 
студентів, тому виконує навчальну, наукову та довідково-інформаційну 
функції.  

Особливістю еScriptorium [6] є абсолютно вільний доступ через мережу 
Інтернет. Електронні версії документів є вільно доступні для відтворення, 
оскільки термін дії авторського права закінчився і вони перейшли у суспільне 
надбання. 

До поповнення архіву еScriptorium електронними копіями можуть 
приєднуватись й інші бібліотеки (бібліотеки-депозитори), та за ними 
залишається право власності на оригінали документів. Усі відносини 
бібліотеки-депозитора та бібліотеки-адміністратора регулюються «Договором 
приєднання» до проекту створення електронного архіву [2, п. 2.1]. На цей час 
до проекту приєдналася Наукова бібліотека Харківського національного 
університету радіоелектроніки. 

 еScriptorium – це місце доступу до університетської історії та наукової 
думки минулих часів. Це своєрідна кунсткамера, де зібрані пам’ятки, що мають 
не вузькогалузевий, а загально університетський зміст. Вони надають матеріал 
для виховання студентської маси як молодих науковців, які успадковуватимуть 
кращі традиції нашої Alma mater.  

У збереженні старовинних документів під час сканування значну роль 
відіграє спеціалізований книжковий сканер ATIZ Book SNAР, за допомогою 
якого і відбувається сканування. Цей сканер дозволяє сканувати документи без 
необхідності їх повного розгортання та притискання до пласкої поверхні (має 
V- образну підставку для книжок), крім того в його лампі освітлення відсутні 
ультрафіолетова та інфрачервона частини спектру які мають негативний вплив 
на папір старовинних документів. Висока якість результатів сканування 
досягнута за рахунок спеціальної підготовки співробітників окремого 
підрозділу бібліотеки, що виконують сканування, а також, завдяки 
використанню графічного формату TIFF для збереження результатів 
сканування. Всі результати сканування зберігаються лише в графічному 
вигляді. І в цілому сторінка сайт була розроблена для забезпечення зручного та 
повного доступу до цифрових копій старовинних документів, що знаходяться у 
фондах бібліотеки. Файли сторінок документів в форматі JPG 
використовуються для їх попереднього перегляду на веб-сайті. Це дозволяє 
значно знизити обсяг Інтернет-трафіку користувача під час пошуку необхідної 
інформації у документі.  

еScriptorium створений за допомогою програмного забезпечення 
відкритого доступу DSpace, розробки Массачусетського технологічного 
інституту, що підтримує протокол обміну метаданими OAI-PMH (Open Access 
Initiative protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати 
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електронний репозитарій у міжнародні реєстри ROAR, OpenDOAR та інші. 
Депозитор створює метадані, що стисло описують документ і надає електронну 
версію документа. Рекомендованими для текстів є формат Adobe PDF, а для 
зображень – JPEG або TIFF. 

Електронний архів еScriptorium є універсальним за змістом науковим 
зібранням електронних копій повних текстів старовинних та рідкісним творів 
або їх окремих частин. Структура архіву складається із фондів за типами 
рідкісних видань у кореневому каталозі. На сьогодні в еScriptorium ЦНБ ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна створені 9 розділів: рукописи та рукописні книги, інкунабули, 
палеотипи, іноземні стародруки, видання глаголичного друку, видання 
кириличного друку, видання гражданського друку, українські видання, рідкісні 
та цінні видання. Остання категорія містить понад 400 електронних версій і є 
найбільшою. Рукописи та рукописні твори нараховують більше 10 документів. 
До українських видань віднесено більше 40 найменувань, до видань 
гражданського друку – більше 20. 

Scriptorium містить такі цікаві пам´ятки, як персидський збірник віршів 
Хакима Рокна Масіхі 1638 р., грецькі рукописні книги ХVIII ст., пам’ятку 
церковної старовини «Венец Христов» (збірник недільних проповідей Антонія 
Радивіловського 1688 р.); «Алфавитный список студентов Императорского 
Харьковского университета» від 1887 р. по 1917р. загалом 11 випусків; 
історична публіцистика, присвячена діяльності засновника університету 
Каразіна В.Н., а також його листи, маловідомі роботи нобелівського лауреата 
Мечнікова І.І., що присвячені не тільки медичним питанням, але і проблемам 
суспільного розвитку; біографічні матеріали Багалія Д. І., Краснова А. М., 
Бузескула В. П., Каченовського Д. І., Данилевського В. Я. та інших. Є в архіві і 
7 випусків українського журналу «Харковский Демокрит». Це перше 
українське періодичне видання гумористичного та сатиричного напрямок, що 
виходив у Харкові щомісячно з січня по червень 1816 року. Його видавцем та 
редактором був Василь Григорович Маслович (1793–1841) Також 
представлений один випуск журналу «Украинский вестник» 1817 року, 
редактором якого був Срезневський І. Усі вони, як і окремі видання 
друкувалися університетською типографією. В еScriptorium можна знайти  
також і «Речи, говоренные в торжественном годовом собрании Императорского 
Харьковского университета 17 января 1806 года» (період 1806-1809 рр.), 
«Правила для библиотеки Харьковскаго университета» 1850 року. На сьогодні 
він має виражену тематичну спрямованість – це історія науки та, 
безпосередньо, Харківського університету. Таким чином, виконане найперше 
завдання на шляху пізнання: презентація університетської історії.  

Якщо усі необхідні матеріали користувачі знаходитимуть в мережі 
Інтернет, як це відіб’ється на роботі бібліотек? Читальні зали за останні роки 
втратили значну частину студентської маси і з розвитком Інтернет ресурсів 
втрачатимуть далі. Якою повинна бути стратегія бібліотеки в нових 
інформаційних та економічних умовах? На мою думку, саме створення й 
подальше наповнення таких електронних архівів, як еScriptorium, підвищить 
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рівень доступності цієї колекції для користувачів, що значно збільшить і 
кількість читачів.    

Однак, маючи значні фондові зібрання заклади культури та освіти не 
мають можливостей для швидкого їх представлення в мережі Інтернет. Це 
висуває питання їхньої взаємодії і, навіть об’єднання електронних ресурсів. 
еScriptorium шляхом надання місця для довготривалого зберігання електронних 
копій забезпечує зростання популярності як фонду ЦНБ Харківському 
національному університеті ім. В. Н. Каразіна, так і університетських бібліотек 
України в цілому.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГООБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Научно-техническая библиотека Национального технического 
университета «ХПИ» стремится помочь своему читателю (студенту, аспиранту, 
научному работнику) получить новое знание в удобной для него форме, а 
выбор формы остается за пользователем. Пользователям библиотеки доступны 
почти полтора миллиона изданий учебной, научной, художественной, 
иностранной литературы, диссертаций и авторефератов диссертаций, 
отечественных и зарубежных периодических изданий, реферативных журналов 
на традиционных и электронных носителях, а также базы данных (БД) 
собственной генерации, приобретенные полнотекстовые БД и огромные 
ресурсы партнеров по корпоративным проектам. Ежегодно мы наблюдаем 
количественный и качественный рост новых электронных образовательных 
библиотечно-информационных ресурсов.  

Наличие полных текстов в электронных коллекциях библиотек и 
обеспечение доступа на основе авторизации или полного свободного доступа 
не просто упростит поиск нужных материалов и сэкономит время пользователя, 
но и сделает образовательное пространство более комфортным. У вузов уже 
есть заинтересованность в создании электронных копий печатных изданий и в 
приобретении электронных БД, поскольку библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной 
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литературы по читаемым дисциплинам. Введение же нормативов относительно 
доли изданий (названий, экземпляров) последних 5 (10) лет в библиотечном 
фонде стимулировало бы руководство вузов к выполнению рекомендаций 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта придерживаться 
нормативов целевого отчисления 10–15% внебюджетных средств на 
комплектование библиотечных фондов и развитие библиотек. Актуальны были 
бы изменения в лицензионных условиях в части минимальных нормативов 
информационного обеспечения студентов учебниками и учебными пособиями. 
Фонды основной и дополнительной литературы должны формироваться за счет 
учебной, учебно-методической литературы, как на бумажных носителях, так и 
за счет учебной литературы, методических пособий, которые включены в 
электронно-библиотечные системы на основе прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 
пособий. При проведении лицензирования и аккредитации высших учебных 
заведений учитывать наличие в библиотеке электронных учебников и учебных 
пособий вузовских авторов [1].  

Необходимо введение коэффициента обеспеченности электронными 
изданиями. При условии, что книгообеспеченность учебных курсов будет 
считаться «стопроцентной» при наличии одного учебника (пособия) по списку 
литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины, на троих 
студентов [2] и их электронных аналогов, процесс создания электронных 
библиотек (ЭБ), несомненно, ускорится, а основным показателем 
обеспеченности станет наличие доступа к ресурсам электронно-библиотечных 
систем (ЭБС).  

Тематические коллекции, коллекции издательств, БД научной 
литературы, БД периодических научных изданий и т.д., могут использоваться в 
качестве дополнительных средств обеспечения образовательного процесса.  

Массовая оцифровка научных и образовательных материалов не нанесет 
урон ни книжному бизнесу, ни отдельным авторам. А вот дублирование 
ресурсов, несомненно, будет приводить к значительным нерациональным 
тратам бюджетных средств. Взаимодействие библиотек должно иметь характер 
некоммерческого партнерства, социального диалога, корпоративных 
многосторонних контактов, цель которых — создание оптимальных условий 
для реализации миссии библиотек. Партнерство может осуществляться в 
любых приемлемых формах: корпоративные проекты, соглашения, договоры, 
программы или планы совместной деятельности. Не понаслышке мы вкусили 
«плоды» интеграции библиотечно-информационных ресурсов и участия в 
реализации корпоративных проектах (на сегодня это 8 проектов), поэтому 
смело утверждаем, что электронные библиотеки вузов, созданные усилиями 
библиотек вузов, должны как можно скорее войти в электронно-библиотечные 
системы. Рост сегмента электронных книг и развитие электронно-
библиотечных систем вызвано спросом потребителей. Развитие научных и 
учебных образовательных он-лайн ресурсов, введение в образовательный 
процесс инновационных технологий являются следствием процесса перехода 
системы образования на новый качественный уровень и обеспечение ее 
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интеграции в мировую образовательную среду. Начиная с 2009 года 
электронно-библиотечные системы стали активно появляться на рынке 
Российской Федерации и предлагаться вузам. 

ЭБС представляют собой совокупность значительного числа объектов 
авторского права и смежных прав, в том числе произведений, специального 
программного обеспечения (программ для ЭВМ), а также создаваемой для 
обеспечения функционирования ЭБС базы данных материалов (контента), 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 
объектов, включенных в ЭБС. Определение понятия ЭБС несколько 
трансформировалось 

Википедия по состоянию на ноябрь 2012 года дает следующее 
определение: «Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это 
предусмотренный федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения учащихся 
вузов, представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном 
процессе, и соответствующую содержательным и количественным 
характеристикам, установленным приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 
1953» [3]. В настоящее время данный термин используется в ряде нормативных 
правовых актов, изданных Минобрнауки России только в отношении 
образовательных электронных ресурсов, отвечающих всем нормативно 
установленным требованиям. 

За прошедшие несколько лет ЭБС стали одними из самых популярных 
источников получения учебной литературы, наряду с Интернет-сайтами и 
вузовскими библиотеками. В Российской Федерации 95% респондентов 
признают ЭБС наиболее современным источником учебной информации по 
сравнению с классическими вузовскими и городскими специализированными 
библиотеками, а, по мнению 85% студентов, не уступают классическим 
библиотекам также по такому критерию, как наличие большинства 
необходимой литературы [4]. По результатам исследования ВЦИОМ 
«Электронно-библиотечные системы и перспективы их использования в 
российских вузах» опыт использования ЭБС есть у 73% опрошенных, 94% из 
которых оценивают его как положительный, 93% студентов поддерживают 
подключение их ВУЗа к ЭБС. Большинство опрошенных считают, что доступ к 
ЭБС должен быть бесплатным, без ограничений по времени и месту 
использования [5]. 

Интересен опыт Российской Федерации, где Советом Министерства 
образования и науки Российской Федерации по вопросам использования 
электронно-библиотечных систем разработаны и утверждены на заседании 22 
апреля 2011 г. основные требования к содержательным и техническим 
характеристикам ЭБС, а уже 05 сентября 2011 года Приказом Рособрнадзора 
№ 1953 были утверждены детальные требования к ним. Так, к примеру, 
минимальный (базовый) уровень коэффициента обеспеченности электронными 
изданиями по изучаемым дисциплинам на 2012 год достигается при наличии не 
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менее трех электронных научных или учебных изданий по 25 процентам 
изучаемых дисциплин [6].  

При определении количества представленных в ЭБС учебников и 
учебных пособий не подлежат учету издания, не содержащие полное 
систематическое изложение знаний по какой-либо учебной дисциплине, а также 
учебники и иные учебные издания, не предназначенные для использования в 
системе высшего профессионального образования [7, с. 40]. 

К числу технических характеристик ЭБС, к которой должен 
обеспечиваться доступ обучающихся вуза, отнесены: 

«1) возможность индивидуального неограниченного доступа к 
содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 

2) возможность одновременного индивидуального доступа к 
содержимому электронно-библиотечной системы в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования; 

3) возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно-
библиотечной системы; 

4) возможность формирования статистического отчета по пользователям; 
5) представление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной 

верстки); 
6) возможность доступа к зарубежным периодическим научным 

изданиям» [7, с. 11–12]. 
В целях предотвращения доступа обучающихся к ресурсу, 

представляющему угрозу для их здоровья и нравственности, в Российской 
Федерации предусмотрена регистрация ЭБС в качестве электронного средства 
массовой информации.  

Основные игроки на «рынке ЭБС» предлагают фактически одни и те же 
услуги и сервисы, отличаются же объемами массивов электронных изданий.  

В базе ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/) содержится более 7 000 
книг по всем отраслям знаний. Основной фонд — книги и журналы более 200 
ведущих издательств России. ЭБС систематически пополняется новыми 
современными и востребованными изданиями, ежемесячно обновляется 
новыми электронными изданиями. Доступ к фондам ЭБС IPRbooks 
предоставляется круглосуточно для неограниченного количества 
пользователей, она может быть доступна как в онлайн режиме для чтения книг 
на сайте, так и установливаться для работы в локальном режиме на одном или 
нескольких компьютерах. Для библиотек предоставляются специальные 
сервисы, позволяющие анализировать, учитывать электронные издания, 
систематизировать их. 

Ресурс ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) включает электронные версии 
книг издательства «Лань», других ведущих издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к 
научной, учебной литературе и научной периодике по профильным 
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направлениям. Ассортимент ЭБС постоянно расширяется. Для защиты 
авторских прав существуют ограничения на копирование и печать текста, а 
тестовый доступ и вовсе не дает возможности копирования. Предоставляет 
право неограниченного доступа для студентов и преподавателей к выбранным 
ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет на один 
год, договор может быть продлен..Стоимость подключения к тематическим 
пакетам и может зависеть от численности студентов вуза 

ЭБС «ИНФРА-М» (http://www.infra-m.ru) включает литературу, 
выпущенную 10 издательствами, входящими в группу компаний «ИНФРА-М». 
Доступ через сеть Интернет с расширенными функциональными 
возможностями для пользователей. Электронные книги в ЭБС размещаются в 
полном соответствии с печатной версией, новинки издательств размещаются в 
ЭБС еще до выхода книги из типографии. Каждое издание сопровождается 
библиографическим описанием и фотографией обложки. Личный кабинет 
сохраняет история работы каждого пользователя, есть возможность отправки 
конспекта по электронной почте для дальнейшего использования. Бесплатно 
доступны обновления. Издательство активно работает по привлечению авторов 
монографий и диссертаций 

BOOK.ru (http://www.knorus.ru/digital_products/els.php) — включает 
современную учебную и научную литературу для высшего и среднего 
профессионального образования в области гуманитарных и технических наук. 
Доступ рассчитан на неограниченное количество обращений студентов и 
читателей библиотек, для удаленных читателей с помощью кодов доступа из 
любой точки мира по сети Интернет. BOOK.ru предоставляет пакетный доступ 
по издательским коллекциям, тематическим коллекциям (дает возможность 
исключить ненужные издания), по отдельным книгам, с возможностью 
обращения по IP-адресам вуза. Набор изданий в ЭБС осуществляется по 
запросам покупателей и на основании государственных требований. Для 
каждого читателя и библиотекаря предусмотрен личный кабинет.  

ЭБС IQlib (http://www.iqlib.ru/) — включает более 80000 полнотекстовых 
цифровых версий как актуальных востребованных изданий, так и редких 
печатных изданий прошлых лет, не утративших свою содержательную 
ценность. Владелец и оператор проекта IQlib — компания «Интегратор 
авторского права» (ООО Интегратор АП). В рамках проекта не производится 
продажа или тиражирование электронных материалов. 

ЭБС «КнигаФонд» (http://www.knigafund.ru/) разработана компанией 
Digital Distribution Center (ООО «Центр цифровой дистрибуции») в целях 
легального хранения, распространения и защиты цифрового контента учебно-
методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения 
авторских и смежных прав. Начала свою работу 1 сентября 2008 года, содержит 
более 130 тыс. книжных изданий (наряду с лекциями, учебными материалами, 
монографиями содержит архивные документы). Динамика поступления 
литературы составляет более 1 500 произведений в месяц. Систематизация 
литературы — по категориям и областям научного знания. После регистрации 
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на сайте сразу можно читать неохраняемую законодательством об авторском 
праве литературу.  

В Научно-технической библиотеке Национального технического 
университета «Харьковский политехнический институт» используется Система 
автоматизации библиотек ИРБИС 64, разработчик — Международная 
ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ), членом которой с 
недавних пор является библиотека. Результаты успешной работы в нескольких 
международных проектах, позволившие интегрировать собственные ресурсы в 
корпоративные и получить доступ к значительным научным ресурсам, 
вызывают желание развивать взаимодействие дальше. Поскольку темп 
изменений в библиотечно-информационной сфере такой, что, не завершив 
реализацию предыдущих начинаний, мы вынуждены браться за внедрение 
более эффективных инноваций, приходиться внимательно относиться к новым 
разработкам. 

На наш взгляд в качестве удачного примера реализации ЭБС может 
служить разработка на базе Омского государственного технического 
университета электронно-библиотечной системы «АРБУЗ» предназначенной 
для хранения и предоставления доступа к полным текстам. [8]. Для хранения 
библиографических описаний и информации о читателях используется СУБД 
ИРБИС 64/128. Поддерживается возможность ведения распределенной базы 
данных документов с разграничением прав доступа на основе баз данных 
читателей библиотек. ЭБС «АРБУЗ» интегрируется с сайтами библиотек. 
Пользовательские сервисы: поиск более чем по 20 элементам 
библиографического описания, навигация по оглавлению документа, 
постраничный просмотр, конспектирование и распечатка. Поддерживается 
экспорт библиографических описаний в формате RUSMARC ISO 2709. 

На сегодняшний день в своем составе ЭБС «АРБУЗ» содержит 32 модуля, 
16 из которых являются модулями ядра системы. Имеется расширяемая система 
разграничения прав пользователей, базирующаяся на информации из БД 
читателей и иной информации, полученной при запросе. Логика построена на 
основе создания групп пользователей, проверки принадлежности пользователя 
к той или иной группе пользователей, применении правил безопасности, исходя 
из назначенных прав на объект для групп пользователей. Полнотекстовая 
компонента исходит из связки библиографическое описание <=> полный текст. 
Основной формат хранения полного текста — PDF. Возможна постраничная 
печать. Просмотр полного текста рассматривается как книговыдача по 
указанному в параметрах месту выдачи. Статистика выдачи полностью 
интегрируется с технологией выдачи по штрих-кодам/радиометкам. На каждый 
документ могут быть назначены специфические права доступа, в том числе 
права на печать и реферирование.  

Система имеет широкие возможности для создания всевозможных 
объединений. При этом каждая организация может физически держать у себя 
БД электронного каталога, читателей и полные тексты и сама назначать права 
на доступ к тому или иному полному тексту. При этом поиск для читателя, 
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авторизация и выход на полный текст осуществляются прозрачным образом и 
физическое расположение того или иного полного текста не имеет значения. 
Возможна регистрация читателя одновременно в нескольких библиотеках.  

Эта система нам интересна еще и потому, что подсистема поиска по 
электронным каталогам поддерживает одновременный параллельный поиск по 
нескольким внутренним и внешним БД, а для всех типов БД поиск и 
результаты поиска единообразны.  

В связи с относительной новизной данного вида библиотечно-
информационных ресурсов, а также ограниченным характером конкуренции на 
рынке ЭБС следует более глубоко изучить опыт их функционирования в других 
странах и обеспечить весь комплекс нормативного правового регулирования 
вопросов создания и использования ЭБС в Украине. Необходимо проведение 
тщательного анализа соответствия избранной ЭБС требованиям вуза, чтобы не 
подключиться к ресурсам, содержащим преимущественно литературу, не 
имеющую непосредственного отношения к образовательному процессу, либо 
литературу низкого уровня. По данным Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова контент ЭБС соответствует потребностям 
университета от 6% до 26%.[9]. А это означает, что надо приобретать несколько 
или создавать собственную ЭБС. Это удовольствие слишком дорогое! Для 
библиотек важны не только качественный контент и полнота ассортимента, но 
и разумная цена, которая должна определяться качеством ресурса. Хотелось бы 
платить за то, что будет использоваться, а не за все ресурсы предлагаемой ЭБС, 
получать архивы в постоянное пользование вуза. 

Сегодняшние реалии показывают тенденцию постепенного перехода к 
электронному книгообеспечению образовательного процесса за счет 
формирования специализированных ЭБС, содержащих большой выбор 
учебной, учебно-методической и научной литературы, используемой в 
образовательном процессе. В связи с этим особый практический интерес 
представляет Федеральный проект Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Разработка информационной системы доступа к 
электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках 
единого Интернет-ресурса» (головная организация ГПТНБ России). 
Информационная система доступа к ЭК библиотек сферы образования и науки 
в строится на основе унифицированного сводного каталога библиотечных 
ресурсов с обеспечением интеграции с главными системами национального 
библиотечно-информационного ресурса. Это навигационный инструмент к 
электронным каталогам и полным текстам. Система информационной 
навигации приведет пользователя к фондодержателям и через подсистему 
лицензионно-договорной деятельности библиотеки обеспечат передачу 
пользователю цифровой копии документа. Реализация такого проекта позволит 
студентам иметь единую точку доступа к учебным материалам и электронным 
образовательным ресурсам, в том числе и издающимся вне вуза, расширит 
возможности доступа к информации и научным текстам, получения более 
качественных образовательных услуг. Преподаватели же получат возможность 
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использования учебных и методических материалов других вузов, расширения 
e-learning [10]. Безусловно, что в таких проектах хочется участвовать. 

Выводы.  
Возрастающая востребованность образовательных библиотечно-

информационных ресурсов указывает на необходимость обеспечивать развитие 
дистанционно доступных универсальных образовательных ресурсов, 
содержащих наиболее важную литературу для успешного освоения программ 
высшего профессионального образования. Актуальной задачей является 
повышение эффективности работы с этими ресурсами, для чего необходимо 
обеспечить средства поиска по полному тексту документом с использованием 
механизмов лингвистического анализа, предусмотреть возможность 
объединения разрозненных электронных коллекций в единый виртуальный 
информационный массив. 

При самостоятельной разработке внутренней полноценной ЭБС 
информационная система будет принадлежать библиотеке. Это позволит 
библиотеке беспрепятственно пополнять контент, как собственными фондами, 
например, трудами ученых вуза, так и внешними, если имеются 
соответствующие договоры, разрабатывать дополнительный функционал, 
интегрировать её с другими информационными системами. Но в одиночку это 
дело хлопотное и дорогостоящее.  

Более целесообразным считаем передачу своих пожеланий и 
потребностей разработчикам, которые уже хорошо зарекомендовали себя на 
информационно-библиотечном рынке, чем «доморощенное причесывание» 
ранее приобретенных АБИС и программ. Тем более что разработку 
навигационных инструментов должно финансировать государство. Поэтому 
надо продолжать максимально расширять корпоративное взаимодействие 
библиотек высших учебных заведений с библиотеками других ведомств по 
созданию общих электронных информационных ресурсов, доступа к ним, 
обмена электронными документами, а также сотрудничество и по другим 
формам библиотечно-информационной деятельности. 

Библиотечному сообществу следует активнее участвовать в 
формировании государственной информационной политики в области развития 
электронного документного пространства; влиять на поиск разумного 
компромисса при учете прав автора, издателя, библиотеки и пользователя в 
вопросах формирования и режима доступа к электронным версиям печатных 
изданий, электронных библиотек и ЭБС.  

Учитывая общие тенденции развития электронных библиотек, результаты 
разработки крупных электронных образовательных ресурсов, способных 
полностью удовлетворить потребность вузов, следует больше уделять 
внимания стандартизации и форматной совместимости электронных библиотек. 
Тогда на пути интеграции образовательных ресурсов будет меньше барьеров.  

Забота о сохранении электронной информации должна начинаться в 
момент рождения информационного объекта. Следует уже сегодня не только 
задумываться, а и предпринимать шаги по сохранению электронной 
информации. Сохраняя прочность нити передачи информации от поколения к 
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поколению, мы избежим наступления т. н. «цифровой амнезии». Но это уже 
следующая задача. 
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«КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА 
ХАРЬКОВА. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

КАТАЛОГА В УСЛОВИЯХ КОРПОРАЦИИ» 
 

При работе коллективной 
Каждый грош вернется гривной… 

(пословица) 
 

Задача объединения ресурсов публичных библиотек города Харькова в 
единую корпоративную библиотечную сеть  была поставлена Управлением 
культуры Главного управления по гуманитарным и социальным вопросам 
Харьковского городского совета. С целью реализации этой задачи была создана 
Корпоративная сеть публичных библиотек города Харькова «PUBLIBNET», в 
соответствии с проектом «Корпоративная сеть городских массовых библиотек  
г.  Харькова  2005-2006г.г. Внедрение новых информационных технологий».  

Основная цель Корпоративной библиотечной сети – обеспечение 
полноты, оперативности и номенклатуры услуг библиотечно-информационного 
обслуживания жителей города Харькова, административных органов, 
организаций через предоставление им объединенных  информационных  
ресурсов  публичных  библиотек.  

В Корпоративную сеть, которая является некоммерческим, 
добровольным, самоуправляемым объединением библиотек,  первоначально 
вошли и были объединены в локальную сеть  на основе АИБС Absotheque, 
десять участников - центральные библиотеки девяти  ЦБС города Харькова и 
ГСМТБ им. К.С. Станиславского. На сегодняшний день, к сожалению, по 
техническим причинам  в проекте участвуют восемь библиотек. 

Корпоративная каталогизация является неотъемлемой составляющей 
корпоративных библиотечных сетей. Это - добровольное объединение 



 

 63 

библиотек с целью совместной одноразовой научной обработки документов и 
дальнейшего отражения их в электронном каталоге.  

Среди преимуществ использования возможностей корпоративной 
каталогизации: 

- сокращение затрат на каталогизацию; 
- экономия времени, энергетических, технических ресурсов; 
- создание условий для удаленного документного поиска; 
- возможность избежать дублирования росписи изданий, возможность 

улучшить качество собственных библиографических описаний; 
- обеспечивается стандартный подход к формированию описаний, рубрик, 

словарей и других вспомогательных файлов и баз данных; 
- повышается уровень квалификации сотрудников, осваиваются новые 

программные средства, форматы представления данных. 
В принятых основополагающих документах были определены функции 

Корпорации, главной из которых является:  формирование Корпоративного 
электронного каталога публичных библиотек города Харькова для обеспечения 
свободного доступа к информационным ресурсам библиотек и реализации 
многоаспектного информационного поиска.  

Каталог корпоративной сети призван максимально полно раскрыть 
содержание фондов библиотек – участниц, содержать записи о каждом 
документе и показывать  место его нахождения в  фондах.  

На сегодняшний день в Электронном каталоге Корпоративной сети 
публичных библиотек города Харькова  насчитывается около 44 000 записей на 
различные источники.  

Хронологический охват ЭК Корпоративной сети публичных библиотек 
города Харькова - с 2007 года по настоящее время.   

Вначале, с 2007 года, по причине недостатка рабочих мест, в частности, в 
отделах комплектования и обработки литературы в электронный каталог 
вносились лишь записи на периодические издания, делалась аналитическая 
роспись статей. Были распределены и закреплены за каждой библиотекой, 
членом Корпорации,  периодические издания,  статьи из которых подлежат 
электронной каталогизации. 

В  2008 году «Компанией Либэр» была поставлена обновленная версия 
программы - АИБС Absotheque Unicode, которая  успешно сочетает в себе 
новейшие информационные технологии и опыт  разработчиков «Компании 
Либэр»  по реализации и внедрению АИБС в библиотеках. 

С  2009 года в Корпоративный  электронный каталог вносятся записи  на 
новые поступления книг и другие документы. 

В процессе работы стало ясно, что существует ряд проблем 
программного, технического, экономического и организационного характера, 
которые препятствуют эффективной деятельности библиотечной корпорации, 
которые нужно решать незамедлительно.  

В работе над созданием Корпоративного электронного каталога на первое 
место проблем стал вопрос – качества вносимых записей. Основным 
принципом создания всех видов корпоративных информационных ресурсов 
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является однократное создание библиографической записи и многократное, 
многовидовое ее использование, то есть возможность заимствования 
библиографических записей, выполненных в других библиотеках. Поэтому 
специалисты ЦГБ им. В.Г. Белинского, согласно Проекту, являясь 
координационным и базовым центром, начали работу с обучения сотрудников 
библиотек ЦБС, участников Корпорации,  работе в программе  «Absotheque 
Unicode»; разработали ряд документов по каталогизации: инструкции, правила 
заполнения полей библиографического описания на различные виды изданий; в 
течение всего времени действия Проекта проводят индивидуальные 
консультации по правильному введению библиографической записи в 
Корпоративный электронный каталог. 

В ходе работы принято ряд методических решений, обязательных для 
исполнения всеми членами корпорации. Это позволило иметь качественные 
библиографические записи в Корпоративном электронном каталоге, которые 
можно использовать для взаимообмена.  

Четкое распределение функций, соблюдение технологий и регламентов, 
согласованность действий – непременные условия эффективной деятельности 
Корпорации. 

Во втором ряду проблем можно указать, что уровень библиотек, 
вступающих в Корпорацию, по состоянию обеспечения техническими 
средствами, владения современными информационными технологиями и 
профессиональной подготовке персонала, является весьма неоднородным. Это 
существенно затрудняет работу и движение вперед всей Корпорации, 
нуждается в  поддержке со стороны других участников, как в технологическом, 
так и организационном планах. Это и автоматизация рабочих мест, и средства 
телекоммуникаций, которые обеспечивают связь между библиотеками - 
членами Корпорации, а также доступ к сети Интернет для представления 
собственных информационных ресурсов потребителю.  

Корпоративный электронный каталог открывает огромные возможности в 
работе библиотек, влияя на все: читателя, библиотекаря, формы, методы и 
качество обслуживания. От его полноты и эффективности его организации 
зависит полнота и эффективность получения информации читателями, что 
является одной из главных задач библиотек. Кроме того, дает возможность 
перехода на современные формы обслуживания – автоматизированное 
обслуживание читателей.  

Для внедрения новой технологии обслуживания необходимо наличие 
следующих обязательных условий: 

-занесение всего фонда библиотеки в электронный каталог;  
-штрихкодирование фонда, в первую очередь наиболее используемой его 

части;  
-внедрение электронного читательского билета и формуляра; 
-подготовка сотрудников библиотеки к работе в условиях новой 

технологии;  
-техническое обеспечение библиотеки.  
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В 2011 году велась активная подготовка к ретроконверсии каталогов и 
штрихкодированию книжных фондов библиотек - участниц Корпорации. 
Сотрудниками ЦГБ им. В.Г.Белинского проведены методические часы, 
разработаны методические рекомендации по ретроконверсии и 
штрихкодированию фонда, организовано индивидуальное обучение 
сотрудников библиотек, создана межбиблиотечная комиссия по контролю 
ретроконверсии.  

Понимая, что алфавитный ввод информации о фондах библиотек для 
читателей недостаточно эффективен, возникла необходимость определения 
приоритетного направления ретроконверсии фонда. На первом этапе решили 
заносить книги краеведческого плана и справочный фонд. Следующим этапом 
– книги, числящиеся за абонементом, это в основном художественная и часто 
спрашиваемая литература. Наиболее полную информацию для создания 
библиографического описания получаем непосредственно из книги, поэтому 
электронный каталог пополняется  записями на ретроспективный фонд, не 
уступающими по качеству записям на новые поступления.  

С 2012 года в Корпоративный электронный каталог вносятся 
библиографические записи и проводится штрихкодирование краеведческих 
фондов ЦБ ЦБС. Активизировалась работа по аналитической росписи 
сборников произведений авторов, наиболее спрашиваемых, включенных в 
школьную программу. 

 Библиографические записи в электронный каталог Корпоративной сети 
публичных библиотек города Харькова как на новые поступления, так и на 
ретроспективный фонд, вносятся в соответствии с требованиями  ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». 

В процессе подготовки к ретроконверсии столкнулись с тем, что учет 
фондов библиотек–участниц Корпорации в разное время велся тремя 
различными способами. Это несколько осложнило и притормозило работу. 
Одновременно с вводом записей в электронный каталог  и штрихкодирования 
решено проводить ревизию фондов, так как это прекрасная возможность 
выявить расхождения между наличием книг в библиотеках и их отражением в 
традиционных каталогах. Такой порядок проведения конверсии был выбран  по 
многим причинам: главная же — это гарантия достаточно высокого качества 
записей в условиях корпорации. 

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. 

С 2010 года читателям предоставляется доступ в электронный каталог 
Корпоративной сети публичных библиотек города Харькова через Модуль 
ABSOPAC UNICODE в стенах четырех  центральных библиотек ЦБС  и трех 
библиотек - филиалах Дзержинского района (с 2013 года еще в восьми  
библиотеках ЦБС). 

Поиск в Электронном каталоге нового поколения  можно проводить по 
следующим параметрам: Новые поступления; Простой поиск; Расширенный 
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поиск; Поиск одной строкой; Полный каталог; Авторы; Издательства; Серии; 
Тезаурус (Рубрики).  

 

 
 
Электронный каталог  обеспечивает такие возможности, которые были 

недоступны в традиционном поиске: поиск по заглавию (если читатель не 
помнит автора); поиск по любому слову из заглавия (если читатель не уверен в 
точной его формулировке); поиск по любому из авторов коллективных трудов, 
по редактору, по составителю, по году издания, издательству, серии, рубрике. 
Поиск ведется по всему описанию. 

Есть возможность: комбинировать несколько поисковых полей с 
помощью логических операторов (И, ИЛИ, НЕ); использовать при поиске 
существующие справочники (авторы, рубрики, издательства, серии). 

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. 

Документы по теме можно найти, задавая в поле «Рубрика» ключевое 
поисковое слово и используя функцию «Просмотр». На экран выдается 
алфавитный список предметных рубрик, формулировки которых содержат 
поисковое слово. Благодаря  преимуществам программы, вертикальные, 
горизонтальные и параллельные связи между понятиями нашли отражение в 
словаре ПР и поиск для читателя стал предельно результативным. 

Помимо параметров поиска пользователь может определять форму 
вывода данных.  

Применяемое программное обеспечение позволяет работать с данными в 
электронном каталоге Корпоративной сети публичных библиотек города 
Харькова максимально комфортно. Обеспечивается защита от 
несанкционированного доступа к информационным ресурсам библиотек, от 
искажения и уничтожения информации, предусмотрено разграничение прав 
доступа. 
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Используя функциональные возможности АИБС  Absotheque Unicode, 
Корпорация может и планирует в будущем  разместить свой электронный 
каталог в Интернет, сделав его доступным внешним пользователям. Это даст 
возможность просматривать библиографическое описание внешним 
пользователям, организовать электронную доставку документов (ЭДД), 
организовать корпоративную объединенную  справочную службу. 

Главное что необходимо понимать, что Корпоративная сеть библиотек в 
организационном и технологическом отношениях является единой системой, 
которая подчиняется определённым правилам. Участники перестают быть 
независимыми друг от друга, и у них появляется ответственность перед всем 
корпоративным сообществом за реализацию решений, связанных с 
обеспечением создания, построения, функционирования и развития 
Корпорации. Для обеспечения повседневного функционирования Корпорации, 
как единой системы, и ее развития значительная часть ведущих сотрудников 
библиотек-участниц должна взять на себя дополнительные функции к тем, что 
они обычно выполняли.  

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. 

Перспективы развития Корпоративной сети публичных библиотек города 
Харькова : 

- Расширение объема электронных ресурсов и услуг, предоставляемых 
корпоративной библиотечной сетью;  

- Совершенствование технологии взаимодействия библиотек в рамках 
корпоративной каталогизации;  

- Предоставление удаленного доступа к сводному электронному  каталогу 
широкому кругу пользователей;  

- Организация услуги «электронная доставка документов»;  
- Расширение состава участников корпоративной библиотечной сети;  
- Углубление взаимодействия до уровней библиотек-филиалов; 
- Взаимодействие с другими корпоративными библиотечными системами;  
- Создание  Web-сайта корпоративной библиотечной сети;  
- Содействие повышению профессиональных навыков персонала,  

связанных с использованием новых информационных технологий в рамках 
корпоративной библиотечной сети . 

Корпоративность, как универсальный механизм библиотечного 
взаимодействия, может использоваться на разных этапах библиотечно-
информационной деятельности. Желание совместной работы не только 
существенно ускоряет и повышает качественный уровень обслуживания 
пользователей развивающейся библиотечной корпорации, но и в целом 
преобразует и видоизменяет весь комплекс существующих библиотечных 
технологий.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ: АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ 
 
Внедрение в практику работы библиотеки современных информационных 

технологий кардинально изменили и вывели на качественно новый уровень все 
технологические библиотечные процессы. Каковы же тенденции подготовки и 
алгоритмы создания библиографических ресурсов? В Научно-технической 
библиотеке Национального аэрокосмического университета с середины 90-х 
годов все усилия были направлены на создание электронного каталога (ЭК), 
используя основной принцип одноразового занесения сведений о документе и 
возможности их многоразового использования. Принимая во внимание, деление 
электронных библиографических ресурсов на два класса: электронно-
форматные ресурсы (электронные библиографические каталоги и базы 
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данных) и электронно-текстовые ресурсы (электронные документы в форме 
библиографических указателей, списков и других традиционных видов 
библиографической продукции) можно было бы ограничиться созданием 
электронного каталога, как основного представителя электронно-форматного 
класса электронных библиографических ресурсов. Пользователь в электронном 
каталоге с помощью некоторых поисковых манипуляций может выбрать все 
интересующие его документы, и, структурировав перечень полученных 
документов, получить полноценный библиографический список, более того он 
может это сделать как в локальной сети университета, так и в удаленном 
режиме.  

        

 
 
Но, с учетом разных функций этих двух классов электронных 

библиографических ресурсов (поиска и информирования) и отсутствия 
некоторых видов документов в фонде НТБ, был сделан вывод о том, что 
библиографическая база данных все же не заменяет библиографический 
указатель. Оба типа должны сосуществовать и взаимно дополнять друг друга,  в 
том числе и в электронной среде,  расширяя спектр информационных услуг. 

Харьковский авиационный институт, ныне Национальный 
аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского, широко известен как в 
Украине, так и за ее пределами. В этом огромная заслуга ученых, принесших 
научную славу вузу, многие их открытия и разработки в области авиации и 
космонавтики являлись новаторскими, и не потеряли своей актуальности и 
сейчас. Поэтому библиотека ставит своей задачей раскрывать и 
популяризировать научные достижения своих ученых. 
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С 2008 года издано 11 биобиблиографических указателей посвященных 
ведущим профессорам университета и тематический аннотированный 
библиографический указатель, отражающий историю создания, становления и 
развития ХАИ. Все эти издания представлены  как в ЭК, так и в разделе 
«Издания библиотеки» на официальном сайте НТБ: http://library.khai.edu/.   

В этом же разделе сайта находятся и другие электронные 
библиографические пособия: рекомендательные списки, бюллетень новых 
поступлений и список периодических изданий получаемых библиотекой.  

 

 
 
Все персональные указатели имеют традиционную для этого вида 

пособий структуру и состоят из следующих разделов: предисловия, 
биографического очерка, хронологического перечня основных дат жизни и 
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деятельности, списка трудов, литературы об авторе, вспомогательных 
указателей и фотоприложения. 

Предисловие, которое относится к справочному аппарату указателя, 
кратко освещает роль ученого в развитии науки, раскрывает читательское и 
целевое назначение, структуру пособия, хронологический охват материалов, 
нормативные документы, в соответствии с которыми формировались 
библиографические записи. 

В биографическом очерке основное внимание уделяется характеристике 
важнейших направлений профессиональной, педагогической, общественной 
деятельности. Их писали люди, которые практически на протяжении всей 
творческой деятельности находились рядом, это либо ученики, либо соратники 
авторов, хорошо их знающие.  

Хронологический перечень дат жизни и деятельности составляется путем 
изучения материалов отдела кадров - личного дела, автобиографии. Так 
получилось, что все ученые, которым были посвящены наши указатели, имели 
одно единственное место работы, всю трудовую деятельность они посвятили 
родному институту, поэтому это значительно облегчило поиск биографических 
сведений. 

Работа по составлению электронного полнотекстового БУ состоит из 
нескольких этапов. Это создание непосредственно самого указателя, согласно 
разработанной в библиотеке методике составления библиографических 
пособий, его редакционно-издательская обработка, размещение электронной 
версии БУ в ЭК и на Web-сайте библиотеки, создание активных гиперссылок на 
полные тексты работ, включенных в указатель.  

Осуществляя отбор источников для биобиблиографических указателей, в 
первую очередь используется проблемно-ориентированная база «Труды 
сотрудников университета», создаваемая с 1998 года в рамках ЭК.  

 

 
 
Сформированный список конвертируется в текстовой процессор Microsoft 

Word. Так как еще не весь фонд отражен в ЭК, отбор документов производится 
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из традиционных каталогов и картотек, далее просматриваются пристатейные 
списки литературы в уже выявленных источниках, Интернет и непосредственно 
списки трудов, предоставленные авторами. В указатель включены: 
монографии, учебники, учебно-методические пособия, статьи из 
продолжающихся и периодических изданий, доклады и тезисы выступлений, 
диссертации и авторефераты диссертаций, авторские свидетельства и патенты. 
Материал располагается по годам издания, а в пределах года в алфавите 
заглавий работ. Литература на иностранных языках в таком же порядке 
расположена в конце каждого года. Хронологический охват материала 
определен годом первой публикации и годом подготовки библиографического 
указателя. Использована сквозная нумерация. 

Отдельно составляется указатель патентов и авторских свидетельств, 
также используется хронологическая группировка, внутри года – по номеру 
охранного документа. 

Вспомогательные указатели представлены либо именным указателем, 
либо указателем соавторов публикаций, они содержат перечень фамилий и 
инициалов всех лиц, сведения о которых есть в библиографических записях и 
связаны с ним с помощью ссылок – порядковых номеров записей. 
Сотрудниками отдела информатизации и автоматизации библиотечных 
процессов создана программа автоматического формирования именных 
указателей. 

Для оформления фотоприложений используется программа 
компьютерного дизайна Adobe Photoshop 8. 

Все библиографические пособия обязательно проходят редакционно-
издательскую обработку. Как правило, издание библиографического указателя 
включается в университетский план издания литературы. После его 
утверждения, на обороте титульного листа указателя размещается надпись, что 
издание рекомендовано в печать на заседании ученого совета и указывается 
номер протокола. Редакционная обработка дает возможность присвоения 
международного номера ІSBN. 

По завершению всех этапов подготовки электронно-текстовая версия 
библиографического указателя в формате PDF выкладывается на Web-сайте 
библиотеки как в разделе «Библиографические указатели», так и в ЭК.  
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И только тогда начинается работа по созданию электронных 

полнотекстовых библиографических указателей с гиперссылками на полные 
тексты трудов, включенных в указатель. 

С 2006 года  библиотекой ведется работа по созданию электронной 
библиотеки, информационно-поисковой системой которой является ЭК.  

На базе ЭБ и на основании авторского договора создается электронный 
полнотекстовый биобиблиографический указатель. Поскольку  ЭБ содержит 
только часть полных текстов документов, включенных в указатель, остальные 
выявленные документы сканируются, редактируются и соотносятся с 
библиографическими записями этих документов в электронном каталоге.  

В настоящее время ведется работа над двумя БУ: биобиблиографическим 
указателем «Профессор Карпов Я.С.» и тематическим указателем «История 
ХАИ». Из 176 работ, включенных в указатель «Профессор Карпов Я.С.»,  51 
представлена полными текстами. Из 1522 документов тематического указателя 
«История ХАИ» - 147 имеют полный текст. 
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Доступ к полным текстам документов имеют только пользователи 

библиотеки, имеющие Pin-код. 
Таким образом, создание полнотекстового библиографического указателя 

является не только источником пополнения и сохранности библиотечного 
фонда, но и позволяет сократить время пользователя на поиск необходимой 
информации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ БИБЛИОТЕК В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Для современного общества является характерным не только 

лавинообразный рост информационных потоков, но также отставание темпов 
процессов организации  информационной среды общества от темпов роста 
информационных потоков. Поэтому на первое место выходят проблемы 
формирования надежной и комфортной информационной среды любого 
специалиста для обеспечения его оптимальной реализации и развития как 
гармоничной личности. 

Под воздействием процессов в информационном пространстве, ведущих к 
формированию общества знаний, изменилась вся система библиотечного труда 
и библиотечных ресурсов [1].  Сегодня библиотекарь все более осознает 
себя посредником в мире информации, содействующим гуманизации 
этого мира. [Текст Дворкина ]. 

Информатизация библиотечно-информационной деятельности ведет к 
непрерывному усложнению библиотечно-информационных технологий, 
изменению взаимоотношений библиотеки и пользователей, библиотечных 
работников между собой.   В условиях новых информационных технологий 
общение все больше опосредуется техническими средствами. Происходит 
технизация библиотечной профессии. Реализация социокультурных программ в 
библиотеках происходит на основе новых информационных технологий. В 
результате усложняются информационные потребности (ИП) библиотечных 
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работников, ИП приобретают все более разноплановый характер. Это 
обусловливает необходимость формирования соответственно организованной 
информационной среды профессиональной деятельности библиотечных 
специалистов. 

Технократическая парадигма ХХ века породила ряд проблем, 
обострившихся в   ХХІ веке. Среди них наиболее актуальны для библиотек 
проблемы гармонизации и гуманизации информационной среды, создаваемой  
библиотеками, как для читателей, так и для сотрудников библиотек. От того, 
насколько гармонично будет функционировать внутрибиблиотечная среда, 
зависит  желание читателей приходить в библиотеку. Гуманизация означает 
приоритет человеческого фактора: не люди служат технике, а техника служит 
людям, внедрение информационных технологий порождает потребности в 
творчестве, способствует реализации и развитию личности. 

Возникновение этих проблем объясняется важной закономерностью 
функционирования информационного пространства: «принципом сохранения 
рефлексии»[Деп]. Он состоит в том, что попытка так преобразовать 
информационную среду, чтобы исключить (или уменьшить) роль рефлексии 
субъекта, обязательно сказывается увеличением роли рефлексии в ином месте 
информационной среды. Следствием этого является все увеличивающаяся 
интеллектуализация труда библиотечных работников по мере информатизации 
библиотек, повышение роли человеческого фактора в обеспечении 
качественного функционирования АБИС.  

В структуре библиотечной среды можно выделить такие уровни: 
I. Внутрибиблиотечная информационная среда 
1. Информационная среда обеспечения библиотечных 

технологических процессов. 
2. Информационная среда межличностных коммуникаций 

библиотечных специалистов разных специализаций. 
3. Информационная среда обеспечения коммуникаций между 

библиотечными работниками и читателями. 
II. Внешняя информационная среда 
1. Информационная среда учреждения, в котором библиотека 

функционирует. 
2. Информационная среда межбиблиотечных коммуникаций. 
3. Освоенный библиотекой сегмент Интернет-пространства. 
Для гармоничного функционирования всех уровней библиотечной 

информационной среды необходимо своевременное и качественное 
информационное обеспечение библиотечных специалистов разных 
специализаций. Поэтому одним из направлений организации корпоративной 
деятельности АСИБТ может быть создание корпоративной системы 
информационного обеспечения библиотечных специалистов в соответствии с 
современными специализациями библиотечной деятельности и создание 
информационной базы обеспечения социокультурной деятельности библиотек 
(мультимедийных продуктов, технических средств, мероприятий и т.п.).  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АДВОКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ (З ДОСВІДУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА) 

 
Чи можливо уявити сучасну людину без комп'ютера? А без Інтернету? 

Сьогодні такі запитання здаються навіть безглуздими. Бібліотека ж, як 
інформаційно-дозвіллєвий центр, теж не може залишатись осторонь технічного 
прогресу і активно використовує всі можливості, що надають інформаційні 
технології не тільки для покращення обслуговування своїх користувачів, але й 
для наближення та глибшого розуміння потреб місцевої громади. 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка (ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка), як бібліотека всеукраїнського значення, всебічно сприяє 
формуванню позитивного іміджу бібліотек серед громади, у тому числі через 
реалізацію адвокаційних кампаній.  

Адвокаційні кампанії як спланований, організований комплекс дій, 
спрямованих на поглиблення обізнаності щодо питань або проблем, які існують 
у бібліотечній сфері та на формування позитивного ставлення до бібліотеки, є 
одним з напрямків діяльності ХДНБ ім. В.Г. Короленка. Серед найбільш 
значних адвокаційних акцій у цьому році слід відзначити "День любові" (до 
Дня святого Валентина) та "Відсвяткуємо День бібліотек разом!" (до 
Всеукраїнського дня бібліотек). Крім того, бібліотека взяла участь у конкурсі 
"БібліоКіноФест" та Першій Всеукраїнській літній школі адвокації для молодих 
бібліотекарів.  

За ініціативою Української бібліотечної асоціації (УБА), до святкування 
Дня святого Валентина приєднались бібліотеки України. ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка також провела адвокаційну кампанію, спрямовану на 
привернення уваги громади до бібліотек. Співробітниками науково-
методичного відділу спільно з працівниками інших відділів було сплановано та 
проведено цикл заходів. А саме: у цей день читацький квиток можна було 
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оформити безкоштовно (записалось 135 нових користувачів), свої вітання та 
інші повідомлення можна було залишити у "Скриньці привітань та побажань". 
Також у цей святковий день на кожного відвідувача чекав приємний сюрприз. 
Організатори адвокаційної кампанії головний бібліотекар В.В. Сафонова та 
методист А.А. Тіщенко зустрічали усіх вітанням зі святом та пригощали 
смачним подарунком – цукеркою з символом акції (у червоному серці емблема 
бібліотеки та слоган кампанії "Любіть свою бібліотеку – бібліотека любить 
Вас").  

Під час підготовки акції використовувались засоби телекомунікації: сайт 
бібліотеки, соціальні мережі Фейсбук, Твіттер, вКонтакті, Одноклассники та ін. 
Саме в такий спосіб про адвокаційну кампанію, що проводиться, було 
повідомлено громаді та запрошено приєднатись до святкування. "День любові" 
у ХДНБ ім. В.Г. Короленка набув широкого резонансу – громадськість міста ще 
довго активно обговорювала кампанію як і у реальному, так і в віртуальному 
середовищі. Результат адвокаційної кампанії було також висвітлено в 
інформаційному бюлетені "Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 
ім. В.Г. Короленка "1 та на сторінці блогу "Методист библиотеки"2. 

Інформаційні технології у своїй адвокаційній діяльності ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка використовує постійно. Так, позиціювання бібліотеки, її 
послуг з використанням засобів обчислювальної техніки були гідно 
представлені на конкурсі "БібліоКіноФест: Кадри вирішують все". Конкурс 
проводився Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у 
рамках програми "Бібліоміст" за підтримки УБА, Міністерства культури 
України та Національної парламентської бібліотеки України. Інформація про 
конкурс, що регулярно оновлювалась, розміщувалась на блозі "Бібліотечний 
автобан". Конкурс проводився з метою відзначити відео, які привертають увагу 
громад до бібліотек, рекламують бібліотечні послуги та змінюють сприйняття 
бібліотек у суспільстві. Переможців відбирало журі, до складу якого увійшли 
представники Міністерства культури України, УБА та програми "Бібліоміст", а 
також експерти з розробки та просування відеоконтенту. Загалом на конкурс 
було подано 103 відеоролика від бібліотек різних систем. За результатами 
глядацького голосування відео ХДНБ ім. В.Г. Короленка посіло друге місце, 
однак після відбору членами журі не потрапили до числа переможців. Призові 
місця розподілились наступним чином. 1 місце – "Поети в неті" Тернопільська 
обласна бібліотека для молоді (відеоролик представляє бібліотечну послугу – 
використання популярних соціальних веб-ресурсів для поширення творчості 
талановитої молоді регіону). 2 місце – «Формула успіху» Центральна міська 
публічна бібліотека ім. В.Г. Короленка м. Маріуполя (відео присвячене проекту 
«Мобільна галерея», який надає допомогу в популяризації доробків творчих 
людей). 3 місце – «Психолог в бібліотеці, або Чарівні перетворення» 

                                                 
1
 Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : інформ. бюл. 2012. Вип. 1 (53) / 

Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад.: О.П. Куніч, А.М. Перепеча, А.А. Тіщенко] . – Х., 2012. – 
С.13. 

2 http://metodist-biblioteki.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html 
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Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей (відео представляє бібліотечну 
послугу – консультацію психолога). Переможцям було вручено цінні призи. 

З метою розширення знань про адвокацію та обміну досвідом провідний 
бібліотекар науково-методичного відділу А.А. Тіщенко взяла участь в Першій 
Всеукраїнській літній школі адвокації для молодих бібліотекарів "Ідеї для 
адвокації – говорить і показує бібліомолодь!". Робота школа здійснювалась 6-11 
серпня 2012 р., організатором виступила УБА, захід відбувався за підтримки 
Асоціації бібліотек Вінниччини. Учасники школи спланували та реалізували 
адвокаційну кампанію у с. Буша, Ямпільського району, Вінницької області. 14 
учасників за підтримки 4–х тренерів за 6 днів у с. Буша здійснили 
заплановане – зустрілись з сільським головою та обговорили місце Бушанської 
бібліотеки у житті місцевої громади; провели екологічну акцію "Бібліополяна"; 
створили авторські панно для оздоблення нового приміщення бібліотеки; 
спілкувались з громадою в приміщенні нової бібліотеки та обговорювали, якою 
має бути сучасна сільська бібліотека; а також показали креатив-шоу для 
сільської громади "Буш@  – село бібліотечне!". Під час шоу у клубі 
с. Дорошівка молоді бібліотекарі продемонстрували місцевій громаді, якою 
повинна бути сучасна бібліотека та подарували місцевій бібліотеці книги і 
канцтовари. Захід зібрав представників громади двох сіл – Буша та Дорошівка, 
деякі з котрих не були в клубі вже більше 10 років. 

В день завершення роботи школи учасники та тренери спілкувались з 
представниками Вінницькиого державного телебачення. У заключній бесіді 
молоді бібліотекарі пообіцяли активно використовувати набутий досвід у 
подальшій щоденній роботі. Роботу школи висвітлено на сторінцках у Facebook 
Асоціації бібліотек Вінничини, УБА, ХДНБ ім. В.Г. Короленка, сайтах УБА, 
"Творчість та бібліотека", блозі секції УБА з адвокації, блозі "Методист 
библиотеки"3, а також на віртуальній методичній службі ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка "Колегам-бібліотекарям"4. Діяльність молодих бібліотекарів 
відображено також у фільмі, який було знято у с. Буша.  

Працівники ХДНБ ім. В.Г. Короленка у межах діяльності Харківського 
обласного відділення "Харківське бібліотечне товариство" провели адвокаційну 
кампанію "Відсвяткуємо День бібліотек разом!", присвячену Всеукраїнському 
дню бібліотек. Заздалегідь спланована співробітниками бібліотеки за участю 
працівників науково-методичного відділу, зокрема А.А. Тіщенко, яка повною 
мірою використала набутий на Першій Всеукраїнській літній школі адвокації 
для молодих бібліотекарів досвід, кампанія проводилась як "Тиждень відкритих 
дверей" з 24 по 30 вересня 2012 р. Реалізовувався цикл заходів, спрямованих на 
пропаганду читання, привернення уваги громади до бібліотек, реклами 
бібліотечних послуг. Розпочалась кампанія розповсюдженням оголошень та 
запрошень приєднатись до бібліотечного свята. Містом були поширені 
листівки, які повідомляли про заходи, що плануються та інша заохочувальна 
інформація. Для повідомлення громади про адвокаційну кампанію було 

                                                 
3
 http://metodist-biblioteki.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 

4
 http://korolenko.kharkov.com/metod/news.php?id=30#event30 
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використано й такий засіб комунікації як всесвітня мережа Інтернет – реклама 
кампанії здійснювалася у соціальних мережах, на сайті бібліотеки та ін. 

З першого ж дня акції усім бажаючим надавалась можливість стати 
користувачем бібліотеки шляхом безкоштовного оформлення читацького 
квитка. Дана послуга викликала неймовірний ажіотаж: за святкову неділю до 
бібліотеки записалось 810 користувачів - значно більше, ніж за цей же термін у 
звичайні дні. 

Ще однією приємною подією для користувачів стала безкоштовна 
екскурсія бібліотекою. Усі бажаючі формувались у групи і, під керівництвом 
нашого професійного колеги, відвідували найцікавіші куточки бібліотеки. 
Вражені, вони з задоволенням дякували бібліотекарям за надану можливість 
побачити бібліотеку "з середини". 

Неодмінним елементом святкування Дня бібліотек у нашій книгозбірні є 
концерт. Цього року він був відкритий для всіх бажаючих – не лише 
співробітників, але й усіх користувачів. На нього завітало багато як постійних 
користувачів так і нових прихильників бібліотеки. Бібліотекарів та відвідувачів 
вітали зі святом відомі харківські музичні колективи та поети. 

За допомогою програмно-технічних засобів проведені заходи було 
документально зафіксовано, оброблено і на їх базі створено фільм, що 
відображає адвокаційну діяльність ХДНБ ім. В.Г. Короленка та Харківського 
обласного відділення УБА "Харківське бібліотечне товариство" 5. 

Використання програмно-технічних засобів у виробничих процесах, 
об'єднаних у технологічний ланцюжок, забезпечуює успішну реалізацію 
адвокаційних кампаній, що проводять бібліотеки. Тому для ефективної 
популяризації книги, читання та формування позитивного іміджу сучасні 
бібліотеки обов’язково повинні застосовувати новітні інформаційні технології. 
 
УДК 028.8 
Шалыганова Алла Людвиговна,  
глав.библиотекарь  
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка 
Пошт. адреса: 61003 м. Харків, пров. Короленка, 18 
 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИННОВАЦИЙ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
В эпоху Интернета появились возможности, которые позволяют 

общаться, обмениваться информацией, находить единомышленников и 
объединяться с ними через электронные социальные сети. Таким образом, 
стало возможным виртуальное общение библиотекаря и пользователя, так и 
профессиональное общение библиотекарей. Сегодня практически во многих 
библиотеках существует виртуальная справочная служба, обратившись в 
которую пользователь может задать вопрос библиотекарю онлайн. Создаются 

                                                 
5
 http://www.youtube.com/watch?v=gT4SmuQtv1Q&feature=youtu.be 
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мультимедийные выставки, интерактивные профессиональные сайты, блоги, 
форумы, служащие для делового общения между библиотекарями. 

Библиотечно-профессиональное общение – это обмен информацией 
между профессионалами библиотек, библиотекарями во время своей 
производственной деятельности, а также между  библиотекарями и читателями. 
В контексте возрастающей информатизации общества определение этого 
понятия постоянно видоизменяется и обогащается новыми смыслами. Однако, 
как указывает  
С. Матлина (5, с. 63) на сегодняшний день "существует давняя проблема – 
плохо коммуницирующее профессиональное сообщество". Выход она видит в 
новых информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), которые 
«способны играть консолидирующую роль не только применительно к 
библиотекам, но и библиотекарям путем формирования пространства диалога 
между ними».  
Ю.В. Самодова, считает, что средствами для общения в сети являются: 
"мгновенные сообщения, сетевые сообщества, блоги, комментарии и их 
функциональные возможности, обзоры и пользовательские рейтинги" (9, с. 
151). Расширяется практика проведения Интернет-конференций, вебинаров, 
библиомостов и т.п. 

Сегодня ИКТ широко используются в методической работе библиотек. 
Так, методический раздел сайта НПБ Украины "Взаимодействие" организован с  
целью общения, быстрого реагирования на актуальные вопросы, оказание 
практической помощи в работе, чему способствуют рубрики "Планирование", 
"Инновации", "Библиотечное пространство" (7, с. 40). Блог "Методист 
библиотеки" (ведущий блога глав. библиотекар В.В. Сафонова, ХГНБ им. В.Г. 
Ко-роленко) обеспечивает информационное наполнение блога идеями, которые 
рождаются в процессе профессионального общения на конференциях, форумах, 
семинарах и т.п. Автор блога  «Методична служба публічних бібліотек Києва»  
О. Романюк (НПБ Украины) ставит перед собой задачу:  "викликати бажання і 
прокоментувати певні матеріали, стати учасником обговорення на форумі. 
Працюю аби розміщувані матеріали викликали резонанс у професійному 
співтоваристві, стали приводом для налагодження зворотнього зв'язку" (8, с. 
20). 

Смысл такого комментирования заключается в том, что сами 
комментаторы могут оценивать как статьи блога, так и влиять на его рейтинг. 
Наличие различных информационно-коммуникативных технологий дает 
возможность библиотекам воплощать инновации в библиотечную практику. 
При реализации инноваций "формується нова модель розвитку бібліотеки і 
завдання науки – пошук ефективних методик і інструментів використання 
інновацій для оновлення й удосконалення закладу". (10, с. 27) 

Таким инструментом, в результате которого можно реализовать 
инновацию, по-нашему мнению, может быть виртуальный конкурс инноваций 
по заданному направлению деятельности библиотеки. Такие работы можно 
размещать либо на сайте библиотеки в специально отведенном разделе, либо на 
библиотечном форуме либо на специальном сайте конкурса.  При этом 
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конкурсным жюри являются сами участники, разместившие работы на сайте. 
Необходимо представить участникам возможность активного обсуждения 
материалов конкурса. Каждый из конкурсантов в результате 
профессионального обсуждения работ оценивает их по заданным критериям: 
научная и практическая значимость инновации (проекта), глубина ее 
разработанности, оригинальность решения проблемы, надежность и 
достоверность результатов, умение излагать мысль, творческий подход к 
оформлению работы, возможность рекомендовать инновацию для внедрения в 
другие библиотеки и т.д.. Важно, чтобы конкурсанты (комментаторы) отдавали 
при оценке свой голос материалам, а не личности автора.  

Субъектом конкурса в научных библиотеках является молодой 
специалист, который наиболее открыт к тем изменениям, на которые сегодня 
должна реагировать библиотека. В условиях информатизации общества именно 
молодые специалисты лучше ориентируются, в их работе отсутствует барьеры 
и стереотипы, свойственные старшему поколению. Добавим также такие 
качества молодежи  как способность видеть новизну, мобильность, способность 
к обучению и познанию, повышению квалификации, творчество и 
состязательность. Именно в конкурсе молодые библиотекари могут проявить 
все эти качества. 

Конкурс инноваций даст возможность:  
- поддержать молодых ученых и специалистов в их готовности и 

способности внедрять новые идеи в практическую деятельность библиотек; 
– стимулировать развитие креативного мышления в процессе общения, 

обсуждения, оценки предложенных инноваций; 
– формировать творческие команды для реализации полученных знаний; 
– формировать (создавать) банк инноваций по превращению библиотек в 

современные и востребованные информационно-коммуникационные, 
интеллекту-альные, просветительские центры; 

– способствовать распространению инноваций в области гуманитарных 
технологий, способных решать насущные проблемы библиотек и их 
пользователей; 

– оперативно реагировать на новые веяния времени; 
– осуществлять поиск, оценивать. а также использовать релевантную 

информацию, касающуюся актуальных направлений деятельности библиотеки. 
Конкурс проводится в 3 этапа. 
1 этап. Подача заявок. В заявке дается краткое описание инновации 

(воплощенной идеи, ее цель, использование, процесс реализации). 
2-й этап. Участники предоставляют полное описание инноваций в виде 

презентации, которая включает: 
– детальное описание внедренной идеи, 
– практику ее применения в библиотеке, 
– полученный результат. 
3-й этап. Защита своей презентации. Участники конкурса оценивают 

работы соконкурсантов по заданным критериям.  
По выставленными баллам модераторы объявляют победителей. 
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Прошедшие в 3-й тур работы оцениваются модераторами по следующим 
критериям: 

– уровень мастерства, оригинальность, новизна; 
– практичность, доступность, простота применения; 
– общее впечатление. 
Преимущества таких конкурсов очевидны.  
Во-первых, имея региональный, межведомственный характер конкурс 

дает возможность не только узнать над чем работают молодые библиотекари, 
но и выделив лучших, ввести в профессиональный оборот их разработки, 
проекты, иннновации. 

Во-вторых, конкурс формирует и развивает творческий индивидуальный 
почерк конкурсантов, собственные новаторские идеи, бойцовский характер, 
самооценку, умение вести дискуссию на профессиональном языке, быть 
самокритичным, уважать чужое мнение, неординарность, креатив в 
библиотечной работе. 

В третьих, конкурс  гарантирует объективную оценку представленных 
инноваций со стороны жюри, участников и  пользователей. 
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ВКЛАД ПРОФЕСОРА М. В. РЯЗАНЦЕВА (1856-1930) В РОЗВИТОК 

БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
М.В. Рязанцев – один із видатних вчених, професор Харківського 

ветеринарного інституту. Багато його ідей і помислів і в наші дні звучать по 
сучасному. З ім’ям цієї непересічної та багатогранної особистості пов’язаний 
розвиток бібліотечної справи. 

Творчість М.В. Рязанцева відзначається  різноаспектністю. Поряд з 
науковою та викладацькою діяльністю він протягом значного періоду 
виконував обов’язки бібліотекаря і редактора збірки праць Харківського 
ветеринарного інституту, сприяв розвиткові бібліотеки в  

У 1904 р. професор Н.В. Рязанцев Радою Харківського ветеринарного 
інституту був призначений бібліотекарем відповідно до діючих правил того 
часу. Зокрема, «По действующему положению о Харьковском и Юрьевском 
ветеринарных институтах библиотекарем состоит профессор, выбираемый 
Советом на 2 года, с вознаграждением в 150 руб. из штатной суммы». Проте 
Н.В. Рязанцев очолював бібліотеку протягом багатьох років та докладав значні 
зусилля щодо розвитку усіх напрямів діяльності бібліотеки: роботи з читачами, 
реєстрації літератури, книговидачі, відвідувань, якості комплектування 
бібліотечного фонду, його розкриттю засобами бібліотечних каталогів, дизайну 
бібліотечних приміщень. 

Особлива увага приділялась розкриттю книжкового складу і змісту 
фондів бібліотеки в спеціальних виданнях; розвитку комплектування й 
книгообміну з провідними галузевими установами світового рівня. Так, 
перебуваючи у наукових відрядженнях у провідних країнах Європи, зокрема в 
містах: Будапешт, Відень, Мюнхен, Штутгарт, Берн, Цюріх, Ліон, Алофорте, 
Ганновер, Берлін, він налагоджував зв’язки з бібліотеками та видавництвами. 
Розширення професійних контактів сприяло значному поповненню фондів 
актуальними виданнями. Зокрема, тільки за 1906 р. бібліотека в результаті 
книгообміну одержала 16 назв російських, 44 німецьких, 17 французьких та 2 
назви англійських журналів за профілем вищого навчального закладу. 

Про розвиток бібліотечного фонду під час роботи в бібліотеці проф. Н.В. 
Рязанцева свідчать також наступні дані: в 1906 р. фонди бібліотеки становили 
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біля 10 000 примірників книжок, в 1911 р. їх кількість зросла до 11151 
примірника, а протягом наступного року (1912 р.) – поповнились майже на 200 
книжок. Про це свідчать звіти про діяльність бібліотеки Харківського 
ветеринарного інституту та публікації вченого, які детально розкривають 
роботу бібліотеки того часу. Необхідно також відзначити, що в бібліотеці за 
ініціативи Н.В. Рязанцева велася «особая книга» для обліку замовлень на 
літературу, яку треба придбати. Ця книга слугувала своєрідним планом 
комплектування фондів. Крім того, слід зауважити, що за даними звітів того 
часу всі замовлення на придбання книжок чи періодичних та продовжуючи 
видань виконувалися в повній мірі.  

Про значний вклад проф. Н.В. Рязанцева в розвиток бібліотечного фонду 
під час його роботи в бібліотеці свідчать також наступні дані: в 1906 р. фонди 
бібліотеки становили біля 10 000 примірників книжок, в 1911 р. їх кількість 
зросла до 11151 примірника, а протягом наступного року (1912 р.) – 
поповнились майже на 200 книжок. Про це свідчать звіти про діяльність 
бібліотеки Харківського ветеринарного інституту та публікації вченого, які 
детально розкривають роботу бібліотеки того часу.  

Великою заслугою професора Н.В. Рязанцева є продовження роботи щодо 
організації бібліотечних каталогів, розпочатої в 1900 р. його попередниками у 
напрямі створення алфавітного карткового каталогу на книги і періодичні 
видання та ініціація започаткування робіт в 1905 р. щодо складання 
систематичного бібліотечного каталогу. Всі роботи з перевірки, поповнення та 
створення каталогу відповідно до 16 розділів були визначені та втілені 
професором та його помічником студентом В. Мануйловим. Зокрема це такі 
розділи: 

1. – анатомія, гістологія, ембріологія, антропологія 
2. – бактеріологія, паразитологія та інфекційні хвороби 
3. – ботаніка 
4. – гігієна загальна та часткова, медична статистика 
5. – тваринництво 
6. – зоологія 
7. – загальна патологія і патологічна анатомія 
8. – сільське господарство 
9. – фармакологія, фармація, фармакогнозія і загальна терапія 
10. – фізіологія 
11. – фізика, метеорологія 
12. – хімія 
13. – хірургія, офтальмологія, ковка і акушерство 
14. – часткова патологія і терапія 
15. – суміш 
16. – книжки без імені автора. 
Безсумнівно розподіл на вище зазначені розділи не відповідає сучасному 

розумінню систематичного каталогу, але його складання сприяло оперативному 
знаходженню необхідної літератури. Особливість каталогу полягає в тому, що 
він об’єднував в цілісність природничі й прикладні науки, які пов’язані 
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безпосередньо з галуззю. В цьому проявляється й особливість самої галузі. І 
сьогодні вона не має детального відображення в УДК, де всі захворювання 
сільськогосподарських тварин відносяться до медицини, а захворювання інших 
тварин – до зоології. 

Пізніше, згідно із новим статутом, бібліотекарем обиралась особа, що не 
належить до складу викладачів, М.В. Рязанцев став головою бібліотечної 
комісії та продовжував підтримувати бібліотечний розвиток. 

В 1920 році розпочинається новий етап життя професора М.В. Рязанцева, 
який пов’язаний з його переїздом до Владікавказу. В Горському політехнічному 
інституті професор М.В. Рязанцев продовжує свою тісну співпрацю з 
бібліотекою. Його обирають членом бібліотечної редакційної комісії. А про 
його вклад в розвиток бібліотечної діяльності свідчать наступні дані: Завдяки 
активній участі М.В. Рязанцева бібліотека Горського політехнічного інституту, 
що нараховувала в 1918 році 3350 томів, в 1928 році мала фонд що 
перевищував 18 тисяч томів, одержала шляхом книгообміну 25 назв іноземних 
журналів. 

Отже, вагомий вклад здійснив проф. М.В. Рязанцев в цілому у розвиток 
бібліотечної діяльності та зокрема: 

1) в підтримці комплектування бібліотечних фондів через 
налагодження зв’язків, в першу чергу, із зарубіжними бібліотеками та 
видавництвами; 

2) в розробці оригінальної класифікації систематичного каталогу 
бібліотеки та його складанні. 
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ОПАНУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ 
 

Виклики сучасного суспільства потребують змін у діяльності бібліотек, 
передусім, опанування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 
Мультимедійні технології (ММТ) змінюють інформаційне середовище, 
формують якісно новий комунікаційний простір. Безперечно, бібліотеки не 
можуть бути осторонь ММТ, задовольняючи інформаційні потреби 
користувачів, вони мають відповідати вимогам часу, запроваджувати новітні 
технології. 

Мультимедійні технології розглядаються як особливий вид комп’ютерних 
технологій, який поєднує в собі традиційну статичну візуальну інформацію 
(текст, графіку) і динамічну — мову, музику, відеоряд, анімацію [3, с. 14]. Нині 
їх визначають як змішану технологічну прогресію, яка є не простим 
комбінуванням апаратних і програмних компонентів, а єдиною розширеною 
архітектурою програмно-технологічних платформ та інструментів комунікації, 
що інтегрують майже всі засоби передачі і сприйняття людиною знань та 
інформації [1]. 

Модернізація українських публічних бібліотек сприяла застосуванню 
мультимедійних технологій у напрямах: організації доступу до мультимедіа 
видань засобами мережевих технологій, Інтернету; створення власних 
мультимедійних презентацій, мультимедійних продуктів; використання 
мультимедійних продуктів у тренінгах; створення умов для вивчення іноземних 
мов, прослуховування аудіокниг; проведення відеолекторіїв, інтелектуальних 
ігор; підготовки й організації майстер-класів зі створення презентацій, 
відеокліпів, мультимедійних казок тощо; проведення віртуальних подорожей, 
екскурсій; використання мультимедійного автобуса; створення мультимедійних 
читальних залів, мультимедійних центрів, медіатек. 

Опанування мультимедійних технологій бібліотеками ВНЗ дозволяє 
інтегрувати різні канали комунікації, що відкриває більші пізнавальні 
можливості для наукових досліджень і надає принципово нові методи навчання 
і засоби трансляції знань [2]. З одного боку, мультимедіа дозволяє створити 
нове якісне навчальне середовище, з іншого – надає нові можливості для 
генерації, вилучення, підготовки та транспортування інформації. Можливості 
застосування графіки, звуку, анімації стали запорукою її популяризації серед 
користувачів як публічних, так і університетських бібліотек. 

Спільним в організації медіатек є поєднання онлайнових та офлайнових 
засобів для організації доступу до мультимедійних продуктів і видань, що 
можна зобразити як у структурний граф медіатеки ( рис.1). 
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Рис. 1. Структурний граф медіатеки 
 
Як ілюструє граф, на вхід 1 медіатеки надходить мультимедійна 

інформація офлайн, на вхід 2 – онлайн (мультимедіа в Інтернеті); на вхід 3 – 
запити читачів. У медіатеці відбувається автоматична обробка інформації, 
аналіз, статистика. На вихід 1 надходять мультимедійні продукти, видання, 
послуги відповідно до запитів користувачів. 

На основі проведеного аналізу з’ясовано, що як у публічних бібліотеках, 
так і у бібліотеках ВНЗ спеціалісти в галузі інформаційних технологій, 
адміністрація і співробітники бібліотек мають певні права й обов’язки 
управління контентом. Водночас слід зауважити, що відділи, фонди, 
факультети, сектори завжди працювали достатньо незалежно один від іншого. 
Нині, наприклад, у ВНЗ свої сайти або веб-сторінки підтримують не тільки 
факультети одного й того ж університету, але й кафедри, інші структури, між 
якими часто немає зв’язків і взаємозв’язків. Це свідчить про необхідність 
посилення співробітництва та взаємодії між усіма структурами. Тому, на нашу 
думку, розвиток медіатек має відбуватися в напрямі формування інтегрованої 
корпоративної інформаційно-комунікаційної системи. Тобто медіатека може 
стати одним з об’єднуючих засобів як інформації (її різних видів і форм), так і 
всіх інформаційно-комунікаційних, науково-освітніх та інших структур.   

Перспективним напрямом подальшого опанування мультимедійних 
технологій убачаємо у використання зв’язку WiFi / WiMax. Досвід їх 
застосування в деяких провідних бібліотеках України свідчить про підвищення 
якості та комфорту обслуговування користувачів, зумовлює посилення інтересу 
до бібліотеки.  

На привабливість медіатечної мережі впливає використання всіх 
можливих форм взаємодії з користувачами, насамперед за допомогою 
технології Web 2.0, яка створює нову основу для взаємодії медіатеки, 
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бібліотеки, користувача, суспільства в цілому. У медіатеці на принципах 
Web 2.0 засадничим є використання інтерактивності й можливості здійснення 
користувачем свого внеску. Посилення взаємодії із споживачами медійних 
продуктів може сприяти розвиткові медіатеки в напрямі вдосконалення 
змістовного наповнення ресурсу, вдосконалення доступу до мультимедійних 
об'єктів завдяки внесенню додаткової інформації в опис ресурсів. Таке 
співробітництво дозволить забезпечити високу якість матеріалів, які можна 
використовувати в процесі навчання, самоосвіти, наукових досліджень. Крім 
того, зворотний зв'язок з користувачем має відігравати певну роль у 
формуванні нових сервісів і вдосконаленні наявних. 

Таким чином, опанування бібліотечними установами новітніх 
інформаційних технологій, мультимедіа відкривають великі можливості для 
розширення бібліотечних послуг; впливають на організаційні зміні, передусім, 
пов’язані зі створенням медіатек і спеціальних відділів, секторів; сприяють 
перегляду фундаментальних уявлень про роль і місце бібліотек у суспільстві, 
основних принципів організації бібліотечної справи.  

У подальшому слід використовувати й упроваджувати сучасні технології 
бібліотеки для управління технологічними змінами, що і буде темою 
подальших досліджень. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 
наукового семінару 

«Бібліотека інформаційного суспільства:  
інноваційні стратегії розвитку» 

(31 жовтня 2012 року) 
Сьогодні модернізація сучасної освіти охоплює весь освітній простір, 

зокрема і бібліотеки освітянської галузі, що становлять цінний інформаційний 
ресурс щодо розвитку педагогічної науки, освіти і практики. Відомо, що 
виконання соціальної функції освіти неможливе без наукових досліджень в усіх 
сферах діяльності суспільства. Бібліотеки вищих навчальних закладів є не лише 
інформаційними центрами для студентів і викладачів, але й осередками 
наукового життя, що сприяють розвитку фундаментальних засад 
бібліотекознавства та дослідженню суміжних галузей. В умовах розвитку 
інформаційного суспільства бібліотеки здійснюють активний пошук нових 
шляхів удосконалення своєї діяльності, реалізовуючи важливу функцію – 
відновлення значущості бібліотеки як фундаменту культури, скарбниці 
документальної спадщини людства. Сьогодні для бібліотек важливим є обмін 
досвідом, осмислення і творче використання у подальшому багатьох 
інноваційних і прогресивних бібліотечних технологій, підвищення кваліфікації. 

Цей рік став ювілейним для наукової бібліотеки Харківського державного 
університету харчування та торгівлі – 45 років від дня заснування, а також для 
Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (АСІБТ) – 20 років 
від дня заснування. До цих ювілейних дат і було приурочено та проведено 31 
жовтня 2012 року науковий семінар «Бібліотека інформаційного суспільства: 
інноваційні стратегії розвитку». 

Робота семінару була спрямована на обговорення проблем інноваційного 
розвитку бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві, підвищення їх 
ролі та значення у соціокомунікаційному середовищі, підтримки ідей 
відкритого доступу до інформації, формування суспільного світогляду про 
бібліотеки як сучасні інформаційно-комунікаційні центри знань. 

У семінарі взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек внз та 
публічних бібліотек м. Харкова та України, а також провідні фахівці 
Українського фондового дому з розробки автоматизованої бібліотечної системи 
«УФД/Бібліотека» (м. Київ). Загальна кількість присутніх становила 65 осіб.  

До оргкомітету семінару надійшло 16 доповідей. 
У ході роботи пленарного засідання семінару виступили 14 доповідачів. 

До порядку денного семінару було внесено та заслухано такі доповіді:  
«Інформаційні технології в адвокаційній діяльності сучасної 

бібліотеки (з досвіду ХДНБ ім. В.Г. Короленка)» (А.А. Тіщенко, провідний 
бібліотекар ХДНБ ім. В.Г. Короленка); 

«Формирование информационной среды библиотеки в современных 
условиях» (Т.Б. Соколовська, головний бібліотекар ХНУТСГ 
ім. П. Василенка);  

«Электронное книгообеспечение образовательного процесса» 
(Л.П. Семененко, директор НТБ НТУ «ХПІ»);  
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«Место и роль библиотеки в национальном проекте «Сковорода – 
300»» (І.Я. Гришин, проф. ХНТУСГ ім. П. Василенка); 

«Виртуальный конкурс инноваций в библиотечном деле: к постановке 
проблемы» (А.Л. Шалиганова, головний бібліотекар ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка); 

«Авторське право у царині відкритого доступу» (А.А. Гужва, 
бібліотекар ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, О.Ю. Самохвалова, завідувач 
відділом АПЗ ЦНБ ХНУ);  

«Завдання бібліотек у реалізації загальнодержавного проекту: 
«Наукова періодика України» (Ю.М. Главчева, заступник директора НТБ 
НТУ «ХПІ», М.І. Главчев, доцент ); 

«Правовое и процессуальное влияние закона про авторское право на 
деятельность библиотек» (І.В. Малішевський, бібліотекар 2 категорії НБ 
ХДУХТ); 

«eScriptorium: рідкісні видання у цифровому середовищі Інтернету» 
(Г.В. Прохорова, бібліотекар ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна); 

«Проект корпоративного ресурсу «Метабібліографія Харківщини»: 
типологічні, змістові, організаційно-технологічні аспекти» 
(Т.О. Сосновська, завідувач сектором відділу «Україніка» ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка); 

«Створення єдиної бази читачів і єдиної реєстраційної читацької 
картки з метою взаємообслуговування читачів» (Г.С. Панарін, директор 
НДЦ АСІБТ м. Харкова); 

«Инновации в управлении библиотекой» (Л.Д. Льовшина, директор 
НБ ХДУХТ); 

«Становлення системи інституціональних репозитаріїв бібліотек 
вищих навчальних закладів в Україні» (Л.Г. Бакуменко, заступник 
директора НБ ХДУХТ); 

«Соціалізація бібліотечного фахівця в умовах розвитку 
інформаційного суспільства» (В.П. Жукова, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, старший викладач кафедри бібліотекознавства та соціальних 
комунікацій, президент АСІБТ). 

Учасників семінару привітали директор наукової бібліотеки ХДУХТ Л.Д. 
Льовшина та президент АСІБТ В.П. Жукова, які коротко зупинилися на 
історичних та сучасних аспектах розвитку бібліотеки та асоціації, а також 
планах на майбутнє. 

Доповідачі на пленарному засіданні семінару «Бібліотека інформаційного 
суспільства: інноваційні стратегії розвитку» наголошували, що застосування 
інноваційних технологій у бібліотеках набирає обертів та постійно 
вдосконалюється, застосовуються нові форми та методи, спрямовані на 
ефективність, якість, повноту та оперативність задоволення інформаційних 
потреб користувачів. Бібліотека як складова інфраструктури інформаційного 
суспільства намагається функціонувати як суспільний інформаційний центр, де 
можна залучитися до нових ідей, розширити інтереси користувачів, здійснити 
культурний обмін інформацією. Сьогодні пріоритетами розвитку бібліотек є 
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створення електронних інформаційних ресурсів, їх позиціювання в мережі 
Інтернет, розширення завдяки  доступу до електронних джерел інформації 
можливостей навчання та самоосвіти особистості, здійснення наукової 
діяльності, корисного проведення дозвілля. 

На семінарі розглядалися питання застосування новітніх інформаційних 
технологій в адвокаційній діяльності сучасної бібліотеки, створення 
електронних бібліотечних систем у кооперації, участь бібліотек вищих 
навчальних закладів у загальнодержавних бібліотечних проектах, створення 
єдиних баз даних з метою взаємообслуговування користувачів, організації 
електронних архівів у бібліотеках, особливості організації електронних 
каталогів в умовах корпорації.  

Акцентувалася увага на участі бібліотек внз у національних та 
регіональних проектах, таких як: «Сковорода – 300…», у віртуальному конкурсі 
інновацій у бібліотечній справі, у проекті корпоративного ресурсу 
«Метабібліографія Харківщини», на важливості внеску кожної бібліотеки у їх 
розвиток. 

Дискусійними стало питання електронного книгозабезпечення освітнього 
процесу, перспективи розвитку якого можливі завдяки переходу від 
розрізнених електронних бібліотек до використання сучасних корпоративних 
бібліотечних інформаційних систем, що об’єднують ці ресурси з метою 
надання необмеженого доступу до них користувачам та спільної діяльності 
бібліотек в межах єдиного Інтернет-простору.  

Особливу цікавість викликали питання правового регулювання  проблем 
використання інформаційних ресурсів в Інтернет-середовищі, дотримання та 
збереження авторських прав, правомірності розміщення електронних 
документів та надання доступу до них в мережі Інтернет. 

Насамкінець були підведені підсумки роботи в цілому. Семінар пройшов 
успішно, доповіді учасників визвали неабияку зацікавленість колег, було 
відзначено високий рівень підготовки доповідей. Відбувся обмін досвідом 
серед бібліотечних професіоналів. І головне, що визначені пріоритетні  напрями 
успішного розвитку бібліотек в інформаційному суспільстві: інноваційна 
діяльність; шлях перетворень на основі формування та розвитку електронного 
інформаційного середовища бібліотек; шлях до відкритого доступу, підтримка 
політики вільного доступу до інформації; розробка інноваційних проектів; 
спільна діяльність бібліотек у кооперації. 

Семінар ухвалил: 
1. Результати роботи семінару визнати задовільними.  
2. Упроваджувати результати та досягнення семінару у науково-

методичній роботі бібліотек. 
Семінар продемонстрував 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 семінару та 
сформулювати такі рекомендації: 
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1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників 
семінару, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове, методичне та 
практичне значення. 

2. Інноваційний розвиток бібліотек на основі впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках розглядати як нагальне 
завдання сучасного розвитку бібліотечно-інформаційного виробництва. 

3. Застосовувати інноваційні форми та методи роботи для досягнення 
ефективності та якості процесів створення, збирання, формування, управління, 
зберігання, розповсюдження та надання доступу до інформаційних ресурсів 
користувачам бібліотек.  

4. Сприяти розробці та впровадженню проектів інноваційного розвитку 
бібліотек щодо підтримки політики відкритого доступу до інформації. 

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

6. Сприяти інтеграції електронних комунікацій і засобів інформації між 
бібліотеками через їх діяльність у напрямі корпоративної взаємодії. 

7.  Цілеспрямовано розширювати інформатизацію бібліотечних 
закладів: вдосконалення внутрішнього інформаційного середовища бібліотек, а 
також їх представлення в мережі Інтернет. 

 
Голова оргкомітету семінару 
директор Наукової бібліотеки  
Харківського державного університету 
харчування та торгівлі                                                              Л.Д. Льовшина 
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