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РОЗДІЛ І
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ

6

Є. В. Кулик, завідувач відділу по роботі з електронними ресурсами
Державної бібліотеки України для юнацтва, аспірант НБУВ
БІБЛІОТЕЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ
МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЮНАЦТВА ТА МОЛОДІ
Сучасні медіа та медійна комунікація відіграють значну роль у житті
юнацтва та молоді. Музика, телебачення, періодичні видання, Інтернет та
інші засоби масової інформації (ЗМІ) впливають на формування їхнього
світогляду, цінностей, на інтеграцію особистості до соціальної системи.
Саме тому актуальними для українського суспільства є питання медіаосвіти, важливими результатами якої є підвищення рівня медіакомпетентності, медіаграмотності дітей, юнацтва та молоді.
Медіаосвіту розглядають як частину основних прав кожного громадянина будь-якої країни світу на свободу самовираження й права на інформацію, а також вагомий інструмент підтримки демократії, як частину
освітнього процесу, спрямовану на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно-опосередковане
спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій.
Результатом медіаосвіти є підвищення рівня медіакомпетентності,
медіаграмотності, яка полягає в сукупності мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню, використанню, критичному аналізу,
оцінюванню, створюванню та передаванню медіатекстів різних форм,
жанрів, а також аналізу складних процесів функціонування медіа в суспільстві.
Зарубіжні фахівці переконують, що медіаграмотність заохочує молодь
оцінювати власний рівень медійної культури, виховує їх активними споживачами та користувачами ЗМІ. Вивчення медіа допомагають молоді
зрозуміти, як ЗМІ можуть впливати на сприйняття ними різних верств
суспільства. Це сприяє розумінню різноманіття та власній ідентифікації.
Крім того, медіаграмотність сприяє особистісному й соціальному зростанню молоді.
У процесі формування медіаграмотності на перший план виступає
здатність знайти та ідентифікувати в медіасередовищі ту інформацію, яка
допоможе молодій людині успішно інтегруватись у соціум, студентський
та трудовий колектив, ефективно взаємодіяти з іншими членами громади,
знаходити можливості для особистісного зростання, виявляти емпатію,
поважати культурну різнорідність та права інших людей.
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Фахівці ЮНЕСКО рекомендують усім державам запровадити медіаосвіту у свої національні навчальні плани, у систему додаткової, неформальної та «пожиттєвої» освіти. В Україні медіаосвіта почала системно
розвиватися протягом останніх кількох років, завдяки прийняттю 2010
р. Національною академією педагогічних наук Концепції впровадження
медіаосвіти. У 2011 р. розпочався Всеукраїнський експеримент на визначення найкращої моделі масової медіаосвіти відповідно до умов українського суспільства.
Підтримка освіти завжди була й залишається важливим напрямом
бібліотечно-інформаційної діяльності української мережі бібліотек для
юнацтва та молоді, які долучаючись до процесу віртуалізації суспільства,
спричиненого використанням інформаційно-комунікаційних технологій
в усіх сферах людської діяльності та перенесенням комунікаційної активності до Інтернету, модернізуючи традиційні та опановуючи нові важливі
в юнацько-молодіжному середовищі напрями діяльності, починають розглядати формування медіаграмотності, медіакомпетентності як частину
своєї діяльності та долучаються до медіаосвітнього руху.
Українська модель медіаосвіти інтегрує сучасні досягнення зарубіжної
медіаосвіти, критично переосмислює її, адаптує до українських реалій.
Ця модель передбачає поєднання захисної, естетичної, критичної і творчої моделей медіаосвіти. Бібліотеки для юнацтва та молоді, виконуючи
свої основні завдання, здатні підтримати всі ці моделі.
Переважна більшість юнацьких бібліотек, враховуючи неабияку популярність серед юнацтва та молоді електронних медіа, проводять заходи
з підготовки юних користувачів до безпечного використання улюблених
засобів комунікації, долучаючись, таким чином, до захисної моделі медіаосвіти.
Захисна модель передбачає формування медіа імунітету, використовуючи ідею щеплення: через розповіді про ризики відбувається підготовка
дитини до протистояння негативу. Недолік моделі – зростання у дитини
відчуття жертви, тому її дуже критикують і в більшості країн від неї відмовились, цю функцію виконує сімейний медіаімунітет. В сучасних умовах елементи захисної моделі досі залишаються необхідними. Відповідно
до цієї моделі, бібліотека через власні інформаційні ресурси (тематичні
рубрики сайту, блогу, подкасти з теми, онлайновий відеоканал, бібліографічні посібники, яскраві флаєри, комікси, пам’ятки тощо), а також популяризацію інших актуальних надійних ресурсів, має змогу поширювати
знання про різноманітні загрози, ризики, що виникають під час взаємодії
з медіа.
Численні мистецькі заходи, які щороку проходять у кожній бібліотеці
для юнацтва та молоді, діяльність клубів, гуртків, література з різних
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видів мистецтва на різноманітних носіях інформації – усе це покликано
сприяти формуванню естетичного смаку юних читачів. У такий спосіб
бібліотека долучається до естетичної моделі медіаосвіти, яка виконує
функцію медіафільтру, що захищає від шкідливих впливів.
Традиційні бібліотечні уроки, орієнтовані на отримання читачами навичок роботи з книгою, текстом, модернізовані завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій, – бібліотечний засіб формування критичного мислення, на розвиток якого спрямована критична модель
медіаосвіти.
Критичне мислення – ядерний механізм медіарамотності, здатності самостійно вибудовувати обґрунтоване і адекватне ставлення до медіапродукції. Та найбільш ефективною у всьому світі вважається творча модель
медіаосвіти, що полягає в умінні створювати власну медіапродукцію.
Більшість бібліотек для юнацтва та молоді модерують віртуальні майданчики для заохочення юних користувачів долучатися до створення інформаційних ресурсів, орієнтованих на їхніх однолітків, або пропонують
консультативну допомогу щодо створення власних медіаресурсів: блогів,
подкастів, відеоканалів тощо.
Опитування Державної бібліотеки для юнацтва, проведене в обласних
бібліотеках для юнацтва та молоді 2014 р. засвідчило, що понад 60 % обласних бібліотек для юнацтва та молоді як самотужки, так і залучившись
підтримкою та співпрацею з освітніми закладами, сприяють медіаобізнаності, формуванню медіаграмотності, медіакомпетентності в юнацькомолодіжному середовищі. Серед цих засобів переважають такі:
– майстер-класи зі створення блогів, подкастів, підтримки власного
відеоканалу;
– тренінги з безпечного використання електронних медіа, з основ вебдизайну, короткометражної анімації, скрайбінгу;
– бібліотечні уроки-практикуми, спрямовані на формування навичок
пошуку достовірної інформації в Інтернеті та правильного цитування
електронних ресурсів, на розгляд правових аспектів взаємодії з медіа;
– дискусійні студії обговорення прочитаних книг та цікавих веб-ресурсів, а також подібні групи в соціальних мережах;
– кіноперегляди високохудожніх фільмів з метою формування естетичного смаку;
– підвищення кваліфікації, методичні рекомендації з питань медіаосвіти, медіаграмотності для бібліотечних фахівців.
Серед факторів, що гальмують реалізацію бібліотечних ініціатив,
спрямованих на формування медіаграмотності, медіакомпетентності бібліотекарі вважають недостатньо напрацьовану методичну базу, відсутність інформаційних роздаткових матеріалів, розроблених з урахуванням
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вікових особливостей аудиторії (78,6 %), наявність достатньої кількості
інформаційно-комунікаційних технологій (50 %), низький рівень медіакомпетентності бібліотекарів (50 %), брак часу на вивчення цього напряму діяльності (35,7 %) та недостатню кооперацію із закладами освіти
(21,4 %).
Отже, основними завданнями мережі бібліотек для юнацтва та молоді
з метою популяризації медіакультури в юнацько-молодіжному середовищі є:
– напрацювання методики формування медіаграмотності юнацтва, молоді;
– підвищення рівня медіакомпетенності бібліотекарів шляхом включення тем з медіаосвіти, медіаграмотності до програм підвищення
кваліфікації та мотивації самоосвіти;
– розробка інформаційних матеріалів з урахуванням індивідуальних
особливостей юнацтва та молоді;
– налагодження продуктивної співпраці із закладами освіти;
– популяризація бібліотеки і як медіатеки, медіалабораторії;
– постійний моніторинг бібліотечної діяльності в контексті формування медіаграмотності з метою узагальнення досвіду та вдосконалення
бібліотечних засобі формування медіакомпетентності юнацтва та молоді.
К. Є. Лагутіна, здобувач кафедри книгознавства і бібліотекознавства
КНУКІМ
ГРАНТИ ЯК ЗАСІБ СПРИЯННЯ ІННОВАЦІЙНОМУ
РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ
У сучасних умовах економічного розвитку та зростання потреб бібліотек на фінансування матеріально-технічної бази бібліотечно-інформаційні центри вимушені шукати нові, альтернативні джерела надходжень фінансових ресурсів. Одним з таких ресурсів є грантова система
фінансування. Якщо розглядати досвід європейських бібліотек, які активно використовують подібні засоби фінансування, то можна визначити актуальність дослідження цієї теми в контексті розвитку вітчизняних
бібліотечно-інформаційних центрів.
Метою дослідження є визначення теоретико-методологічних основ
грантової політики в системі фінансування бібліотечно-інформаційних
центрів України.
Згідно з законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
під терміном «грант» розуміється фінансовий чи інший ресурс, наданий
на безоплатній і безповоротній основі юридичними, фізичними особами і
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міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень за напрямами і на умовах,
визначених грантодавцями.
Проект закону України «Про меценатство», визначає поняття «грант»
як – цільову фінансову допомогу, що надається меценатом або меценатською організацією (грантодавцем) набувачу меценатської допомоги
на безкомпенсаційній основі для реалізації цілей, визначених програмою
(проектом) меценатської діяльності, а невитрачені кошти після завершення програми (проекту) повертаються грантодавцеві. Тобто на думку нормотворця, поняття «грантодавець» є тотожним поняттю «меценат». Існує
також інше тлумачення поняття «грант» – це грошові або інші засоби, що
передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення конкретних
наукових досліджень, фінансування певних проектів, розробки законопроектів, підготовки кадрів та інших цілей. Гранти надаються безкоштовно і без повернення.
Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», благодійництво – це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової,
організаційної та іншої благодійної допомоги.
У підручнику по франдрейзенгу грант визначається (англ. grant – дар,
дотація, стипендія) як цільова фінансова дотація, що надається вченим
на проведення наукових досліджень. Грант – благодійний внесок або цільове пожертвування, надане фізичними та юридичними особами в грошовій і натуральній формах.
О. Бангун формулює визначення грант, як кошти, техніка або інші
ресурси, що безповоротно передається донором (фондом, корпорацією,
державною установою або приватною особою) некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи. На відміну від
позики грант не треба повертати.
О. Шнирков виділяє основні види грантів, для визначення їхніх класифікаційних ознак, з метою створення єдиної системи класифікації. О.
Шнирков класифікує гранти залежно від кількості виконавців:
– індивідуальні (передбачають участь у проекті тільки однієї людини,
яка є одночасно і керівником, і виконавцем робіт по гранту;
– колективні (передбачають реалізацію проекту групою осіб (від двох і
більше), що належать одній організації);
– партнерські (типологічно близькі колективним, оскільки передбачають здійснення проекту проектною командою, проте відмінною рисою
партнерського гранту є участь у ньому людей з різних організацій, можливо представників різних країн).
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Друга класифікаційна ознака – залежність від цілей і характеру заходу,
на який виділяються кошти:
– грант на науковий проект (передбачає проведення конкретного наукового дослідження однією людиною або групою осіб);
– грант на поїздки (виділяється для участі в конференції, конгресі,
круглому столі, семінарі);
– грант на роботу в архіві, бібліотеці, інституті (передбачає виділення
коштів на витрати, пов’язані з відрядженням в інше місто, роботою в дослідному закладі та ін.);
– грант на організацію і проведення заходів (призначений на оплату витрат, пов’язаних із проведенням конференцій та інших наукових
зібрань);
– грант на читання лекцій в іншому навчальному закладі (покриває
витрати, пов’язані з поїздкою, і включає оплату лектору).
С. Мацюра в спеціалізованій літературі з економіки зазначає, що виробництво відповідної суспільної послуги, підтримка певного рівня надання
суспільних послуг здійснюється урядом на основі механізму цільових
грантів, які призначені для фінансування виробництва тільки встановленого переліку суспільних послуг, тому вони не надають органам державної влади такої незалежності в ухваленні рішень щодо власних витрат, як
це відбувається у разі виконання нелімітованих трансфертів, спрямованих на зниження вартості коштів, які надаються, включаючи умови спільного фінансування. С. Мацюра визначає основні класифікаційні ознаки,
які пов’язані з конкретним розміром фінансових послуг.
С. Мацюра розглядає цільовий грант як вид фінансової допомоги, мета
використання якої строго визначена тим, хто її представляє. Нецільовий
грант – як грошову інвестицію, яка використовується на розгляд одержувача згідно з його функціями. С. Мацюра поділяє на блокові й пайові.
Блоковий цільовий грант – це фіксована сума грошей, яка повинна
бути витрачена з метою, обумовленою при його наданні. Пайовий цільовий грант відшкодовує лише частину витрат бюджету на ці цілі. Наприклад, державна цільова програма може передбачати компенсацію державним бюджетом половини витрат регіональних бюджетів на її здійснення.
Або поширена система фінансування бібліотек України Фондом Білла і
Мелінди Гейтс, який активно спонсорує вітчизняні бібліотечно-інформаційні центри, але представляє в користування ліцензійне програмне
забезпечення і Інтернет лише на чотири роки, після цього бібліотека змушена сплачувати рахунки самостійно або писати нову заявку на здобуття
гранту. Величина нелімітованого пайового цільового гранту не має верхньої межі, тобто відшкодування певної частки витрат на обумовлені грантом цілі здійснюється незалежно від суми, витраченої його одержувачем.
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Величина лімітованого пайового гранту обмежена. Розмір нецільового
гранту також може бути фінансовим (блоковий нецільовий грант) або залежний від виконання певних умов (умовний нецільовий грант), які звичайно стосуються величини власних доходів одержувача гранту.
Економічні наслідки надання грантів визначаються на основі моделей
поведінки органів влади при отриманні фінансової допомоги. Подальше
вивчення теоретико-методологічних основ грантової політики України
закладе підґрунтя розвитку та вдосконалення термінологічного апарату
проектного менеджменту та керування проектами в бібліотечно-інформаційній сфері.
В. Б. Андрущенко, провідний науковий співробітник Державного
фонду фундаментальних досліджень
Я. Ю. Доценко, старший науковий співробітник Державного фонду
фундаментальних досліджень
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГРАНТОВИХ МЕХАНІЗМІВ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Беззаперечною є констатація того, що без підтримки молодих науковців неможливе відтворення потенціалу вітчизняної науки. Питання оптимального співвідношення дослідників різних вікових категорій, деформації вікової структури наукових колективів залишається актуальним з
точки зору продуктивності наукової діяльності, наукових шкіл. Тому вітчизняні наукові дослідження, які повинні відповідати світовому рівню,
можуть реалізуватися лише за умови підготовки молодих спеціалістів з
високим творчим потенціалом, спадкоємності поколінь учених. Сьогодні
в Україні використовується різні заходи для підтримки наукової молоді:
заохочення за минулі наукові досягнення (премії, стипендії) і цільове фінансування наукових проектів молодих учених.
Важливою формою підтримки та стимулювання наукових досліджень і
розробок молодих науковців є надання їм грантів за підсумками незалежної експертизи ініціативних проектів, що проходять конкурсний відбір.
Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) щорічно проводить два конкурси, за підсумком яких може бути надано до 77 грантів
Президента України молодим кандидатам до 30 років, докторантам (до
33 років) і докторам наук (до 35 років), а також 20 грантів (по 150 тис.
грн) для пріоритетних наукових досліджень докторів наук (до 45 років).
Переможці цих конкурсів отримують можливості для проведення перспективних досліджень, участі в конференціях, поновлення експериментальної бази.
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У грудні 2013 р. завершився черговий конкурс проектів молодих учених, що здобули гранти Президента України. На конкурс було подано 178
проектів, 42 з яких стали переможцями (3 доктори наук, 5 докторантів і
34 кандидати наук), перелік яких – на сайті ДФФД (www.dffd.gov.ua); загальний обсяг грантів молодим ученим становив 2685,0 тис. грн.
Показники виконання цих конкурсних проектів переконливо свідчать,
що, не зважаючи на складність поставленого завдання та короткотерміновість його розв’язання, молоді науковці дотрималися умов конкурсу,
виконали ініціативні проекти на рівні досвідчених вчених.
На конкурс подаються проекти здатні внести істотний внесок у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в
постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й
практичну значущість. Не зважаючи на своє переважне фундаментальне
спрямування, результати виконання конкурсних проектів можуть мати
практичне застосування.
Переможці конкурсу представляли наукові та освітні інституції різного підпорядкування в співвідношенні:
1. Національна академія наук України – 43 %;
2. Міністерство освіти і науки України – 40 %;
3. Інші організації – 17 %.
При розгляді проектів оцінювалися:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значущість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
За результатами проведеного і профінансованого у 2013 р. конкурсу,
на підставі публікаційної активності, можна зазначити, що за час виконання проекту науковці опублікували 113 статей у 48 міжнародних та 31
українському науковому виданні, було видано одну та підготовлено три
монографії, було отримано 18 авторських свідоцтв, опубліковано 78 тез
конференцій.
Необхідно зауважити, що з 42 проектів-переможців лише 29 мають видані публікації на момент завершення конкурсу, решта проектантів підготували та подали до друку статті з результатами досліджень.
За результатами співставлення кількості публікацій за проектами,
можна виділити три проекти – лідери публікаційної активності:
•
Проект Національного університету біоресурсів і природокористування України – «Розробка сучасних систем моніторингу стану
сільськогосподарських угідь» (керівник – О. Броварець), одна монографія, 13 публікацій.
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•
Проект Інституту молекулярної біології і генетики НАН України – «Молекулярні механізми точкових мутацій ДНК, спричинених окисненням її пуринових основ: модельне квантово-хімічне дослідження»
(керівник – О. Броварець), 13 публікацій.
•
Проект Сумського державного університету – «Термодинамічна
теорія прослизання по границям зерен у проблемі надпластичності наноструктурованих металів» (керівник – Я. Ляшенко), дев’ять публікацій.
Вагомість здобутків виконавців грантових проектів підтверджується
підсумками завершених у 2013 р. робіт за різним науковим спрямуванням. Найбільше інноваційно-орієнтованих проектів, як показує аналіз
звітів, реалізовано в біологічному напрямі.
Наведемо приклади найбільш вагомих розробок:
– у науково-дослідній роботі «Нові олігомерні носії та нанорозмірні
системи цільової доставки лікарських препаратів» під керівництвом
Т. Скорохода, синтезовано ряди нових водорозчинних поверхнево-активних олігоелектролітів; отримані носії та системи є нетоксичними і
забезпечують кардіопротекторний ефект щодо дії доксорубіцину, пришвидшення доставки ліків у клітини, зниження терапевтичної дози та
подолання набутої резистентності клітини до ліків;
– у завершеній у 2013 р. НДР «Проект ефективної технології очистки міських стічних вод з високим вмістом фосфатів до європейських
норм з одержанням органо-мінеральних фосфорних добрив» (керівник – А. Іванченко) досліджено біологічну, реагентну та адсорбційну
очистку на основі розробленої методики визначення фосфатів у стічній
воді на основі фотометричного методу; розроблено і впроваджено реактор анаеробного зброджування осадів стічних вод з одержанням органомінеральних добрив та біогазу; одержано позитивне рішення за заявкою
на патент: «Спосіб енергозберігаючої біологічної очистки міських та промислових стічних вод»;
– за підсумками наукових пошуків у НДР «Дослідження неруйнівних методів оцінки деградації мікроструктури та фізико-механічних
характеристик конструкційних сталей металоконструкцій тривалої
експлуатації» під керівництвом Є. Доценко запропоновано та розроблено комплексні неруйнівні методи оцінки деградації мікроструктури і
фізико-механічних характеристик конструкційних сталей, металоконструкцій тривалої експлуатації; здійснено промислову апробацію розроблених неруйнівних методів оцінки деградації мікроструктури та фізикомеханічних характеристик низько вуглецевих конструкційних сталей в
умовах лабораторії НВР «Зонд»;
– у НДР під керівництвом Ю. Халавки «Багатошарові наноструктури металів та напівпровідників для перетворення сонячної енергії»
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розроблено й досліджено багатошарові наноструктури метал-напівпровідних-полімерів, які є перспективними функціональними матеріалами
не лише для сенсорики та фотовольтаїки, а також для виробництва люмінесцентних концентраторів світла на органічних барвниках; результати
матимуть практичне значення для оптимального конструювання сонячних концентраторів світла на основі напівпровідникових та металічних
частинок.
Активність молодих учених як академічних інституцій, так і вищих
навчальних закладів у подібних конкурсах ДФФД є ще одним критерієм
оцінки їхнього наукового рівня. Проте зазначені заклади з підтримки
наукової молоді мають несистемний характер, обмежене фінансування
і здатні сприяти вирішенню окремих стратегічних завдань. Для реалізації державної системи виявлення й підтримки молодих учених необхідні
об’єктивні характеристики наукових кадрів, постійний моніторинг їхньої вікової та кваліфікаційної структури. ДФФД і надалі продовжуватиме
практику проведення конкурсів для молодих науковців та оцінки їхньої
результативності й ефективності.
A. Dychko, PhD, Asst. Prof.,
L. Yevtieieva, National Technical University оf Ukraine “Kyiv Polytechnic
Institute”
O. Guzovska, Assts., Taras Shevchenko National University оf Kyiv
UNIVERSITIES ROLE IN UKRAINIAN SCIENCE
PRESENTATION
IN INTERATIONAL INFORMATION SPACE
Universities, as higher educational institutions and scientific organizations,
generate human capital of state with appropriate level of education and
professional skills, and therefore Universities are responsible for the country
development. The aims and objectives of the development of country should
be closely associated with the object and purpose of higher education and
science progress.
The role of young scientists at the international science development
and information space can hardly be overestimated. That is the one of main
priorities of development of higher education in Ukraine, among which there is
also improvement the quality of education with focus of the Bologna process.
The purpose of the Bologna process is to create a European higher education
area, which suggests the next:
– implementation of coherent and comparable degrees,
– introduction of a two-level education system,
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– realization of a credit system,
– promotion of the European dimension in ensuring the quality,
– elimination of remaining obstacles impeding free movement of students
and teachers.
Moreover the higher education is impossible without scientific researches
and here, as for young scientists as representatives of Universities, the process
of globalization requires new approaches in international collaboration.
An important aspect of the modernization of higher education is the quality
that can be achieved through the development of national standards, attestation
and accreditation process improvement and young scientists’ education of
innovative ways of education quality ensuring.
Scientific research is also very significant part in training of future
specialists – masters and bachelors. And it needs new methods in international
collaboration to achieve a great progress in different spheres.
The innovations at modern higher education and Universities science
progress taking into consideration the globalization processes should include
the following:
– new methods of quality of higher education improve,
– young teachers and scientists professional development ensuring ways,
– making connections with other higher educational and scientific
institutions,
– establishing and strengthening relationships with future partners in
different cooperation projects.
The general scope of international cooperation educational and scientific
activity includes the following steps:
1.
Study, choice and evaluation of the existing international office
technologies for effective partnership realization that could be implemented at
universities of Ukraine.
2.
Definition a set of criteria for a thorough and profound analysis of the
chosen technologies, their potential and economical estimation.
3.
Creation a set of possible scenarios and recommendations for the
most favorable and optimal international office functioning.
4.
Development of universal tool for cooperation projects realization
with possibility to change initial data set of criteria, alternatives to make
decision making process fast, easy and efficient.
5.
Lecturing and research at Universities-partners.
6.
Possible integration in active partners’ projects and involving new
partners in new perspective programs of cooperation.
7.
Planning future mutual educational and scientific cooperation
projects.
Successful reform of higher education and scientific progress is impossible
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without improving the existing rules, regulations, laws, etc. in terms of their
compliance with international standards. The widespread introduction of
computer technologies requires adequate approach to study process, knowledge
monitoring, development of educational programs, significant content updates
of disciplines taught.
Therefore, universities and higher education in general are one of the
main sectors of state international cooperation development and Ukrainian
science presentation in international information space. The key problems
of higher education should be solved considering the Bologna and education
globalization processes.
Л. М. Галаган заввідділу Фонду Президентів України НБУВ, канд.
політ. наук, ст. наук. співроб.
СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Інтенсифікація інформаційних обмінів в сучасних соціально-значущих
системах, де головними ресурсами стали інформація та знання, призвела до трансформації самого суспільства, яке стало відкритим для всіх,
орієнтованим на інтереси людей та підвищення якості життя, спрямованим на формування інноваційної моделі розвитку. В інформаційному
суспільстві людина шляхом використання інформаційно-комунікативних
технологій виводить на новий рівень власну освіченість, підвищує ефективність здійснення комунікативних транзакцій, зокрема здійснення на
якісно іншому рівні діалогу з державним апаратом з метою задоволення
потреб у державноуправлінських послугах (сервісах). Так з кін. ХХ ст.
на основі інтеграції владних Інтернет-ресурсів було створено ефективну
систему доступу до достовірної емпіричної інформації щодо найбільш
значимих аспектів діяльності владних органів – електронний уряд, як державну мережеву інформаційну інфраструктуру.
Е-урядування стало новим рівнем як внутрішньої комунікації влади
(між представниками різних гілок влади, різних рівнів влади), так і зовнішньої – діалог влади та суспільства, що дозволяє зробити цей процес
значно швидшим та прозорішим. З іншого боку, відтепер сам інформаційно-технологічний простір діяльності органів державного управління
потребує інтеграції, адже є складним утворенням, пов’язаним як із завданнями суто інформаційної діяльності, з потребами забезпечення сучасного демократичного рівня відкритості державного управління, так
і з станом готовності фахівців всіх рівнів до використання інформаційних технологій. До того ж не всі владні структури перейшли на елект-
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ронний документообіг, який власне є одним із найголовніших технічних
елементів системи е-урядування, адже саме він забезпечує циркуляцію
електронних документів, які є основою нової форми взаємодії держави
та суспільства, відповідно, різні системи електронного документообігу
не завжди можуть співпрацювати одна з одною.
Явище «е-урядування» об’єднує у собі як мінімум дві складові – внутрішню «урядову» інформаційну інфраструктуру, аналог корпоративної
мережі, та зовнішню інформаційну інфраструктуру, що взаємодіє з фізичними та юридичними особами. У межах другої складової інтегруються інформаційні ресурси органів влади, забезпечується доступ до
них, а також створюється система он-лайнових послуг. Така інтеграція
передбачає застосування відповідних методологічних підходів у формуванні інформаційної складової ресурсного забезпечення. Одним з таких
підходів є інженерія знань, а в даному контексті інженерія інформаційних ресурсів. Слово «інженерія» (engineering – англ.) означає майстерна
обробка предметів, винахід або створення чого-небудь. Звідси роботу з
оснащення програм спеціальними експертними знаннями з проблемної
області, виконувану людиною, або комп’ютером (програмою) можна назвати інженерією знань. У якості головних елементів інженерії інформаційних ресурсів можна розглядати використання операцій типу узагальнення, генерації гіпотез для індуктивних висновків, підготовка нових
програм самими комп’ютерними програмами і т.д. Формування того роду
систем сприяє ефективному конструюванню інформаційних ресурсів,
пов’язаних з ними пошукових платформ та розширює коло користувачів
інформаційними послугами державних структур.
Однією з перших у світі ще в 1994 році стала вирішувати проблему
формування інформаційних ресурсів державних структур та відкритого
доступу до інформації Канада. Розбивши проект на три етапи реалізації,
канадці поставили завдання за п’ять років побудувати систему «електронного уряду». В результаті застосування модульного принципу система
була розділена на чотири контури: сайт Канади; інформаційний портал,
який об’єднує підпортали; проміжне програмне забезпечення, що включає пошукову машину, системи автоматизації бізнес-процесів, системи
інтеграції додатків і даних; інфраструктурне ПЗ, що складається з системи управління паперовими і електронними документами, електронного сховища та системи управління базами даних. Сьогодні в рамках
проведених робіт з реалізації проекту канадська влада працюють і прямо
взаємодіють з населенням за допомогою найпотужнішого інформаційного порталу, який об’єднує до 500 Інтернет-ресурсів. Відмова від необхідності безпосереднього відвідування служб громадянами та обробки паперової документації, за оцінкою Canada eGovernment Resource Centre, за
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останні три роки дозволив канадському бюджету скоротити держвитрати
майже на 10 млрд доларів.
Для України особливо актуальним є досвід розвинутих країн в питанні надання в межах е-урядування такого масиву інформаційних ресурсів,
який би задовольняв запити на інформацію до органів державної влади
та сприяв їх більшій відкритості. В цьому сенсі досить показовим є функціонування таких систем та он-лайн сервісів як Comlink, Open Meeting,
Centrelink, ePol-NET, BAfÖG-Online. Так в Comlink відображено основні
документальні ресурси представлені урядовими документами, матеріалами брифінгів, промовами, відповідями, проектами законами, що надаються канцелярією Білого дому та розміщуються на сервері поширення
електронної інформації. ePol-NET – це глобальна мережа ресурсів в галузі електронної політики, яка функціонує як віртуальна мережа з метою підвищення ефективності та дієвості електронних стратегій, а також
конкретних напрямів, таких як електронна торгівля, електронні фінанси та електронне державне управління. До числа партнерів по ePol-NET
відносяться уряду Ірландії, Канади, Франції, Італії, Японії та Сполученого Королівства, а також ЕКА, МСЕ, ПРООН, ОЕСР і ОЕСН. Система соціального забезпечення в Австралії забезпечує підтримання доходу
та послуги для нужденних, виплата допомоги соціального забезпечення
здійснюється через державну організацію Centrelink. Інтернет-служба
для погашення студентських позик BAfÖG-Online призначена для подачі
і обробки заявок на студентські позики. Вичерпна інформація про різні способи погашення позик надається лише студентам і тим, хто тільки
збирається стати студентами, і недоступна третім особам.
Сучасний досвід впровадження е-урядування в Україні вимагає чітких
координаційних рішень із застосування найбільш ефективних методів інженерії інформаційних ресурсів державних структур. В контексті цього
на урядовому порталі (http://www.kmu.gov.ua) ключовими показниками
ефективності на 2015 рік визначено: впровадження в пілотну експлуатацію системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, підключення до неї 10 пріоритетних інформаційних
урядових ресурсів; надання 10 пріоритетних послуг в електронній формі
(з переліку 20 базових послуг для громадян та бізнесу, визначених Європейським Союзом); провадження веб-порталу відкритих даних, представлення інформації з 5 пріоритетних інформаційних ресурсів органів
влади у вигляді структурованих наборів даних для автоматичного оброблення; впровадження у пілотну експлуатацію веб-порталу електронної
демократії та створення інноваційний центру розвитку е-урядування в
Україні; розробка Концепції та запровадження Державної цільової програми розвитку електронного урядування «Електронна Україна 2020»,
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затвердження програми інформатизації в усіх областях України. Даний
порядок денний розроблений відповідно до Стратегії реформ-2020 та
стратегії соціально-економічного розвитку Європейського Союзу на період до 2020 року.
С. В. Горова, старший науковий співробітник Фонду Президентів України НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
ІННОВАЦІЙНІ ПОШУКИ В ПОЛІТТЕХНОЛОГІЯХ:
КЕРОВАНИЙ ХАОС
Сьогодні предметом особливої уваги в експертних колах стає розроблена технологічно розвинутими країнами доктрина «керованого хаосу».
Ця доктрина прийшла на зміну колишньої концепції «розділяй і володарюй» і утверджується на базі використання найновіших інформаційних,
інформаційно-психологічних технологій у поєднанні з усіма іншими здобутками науково-технічної революції та політичних наук.
Комплексний підхід до використання всіх цих складових впливу на соціальну структуру об’єкта маніпулювання дає змогу гнучко використовувати ресурси з арсеналу впливу, враховуючи рівень суспільного, технологічного розвитку країн – об’єктів впливу. Задля забезпечення тотального
впливу експортується не наперед визначений державний устрій, а хаос.
При цьому дезорганізація охоплює навіть ті сфери суспільного життя, які
не піддаються впливу. І в цій дезорганізації ослабляються всі можливі
сили протистояння, і з допомогою зовнішнього маніпулювання викристалізовується прийнятна для маніпуляторів форма державного устрою.
Як правило, цей процес прикривається прагненнями до національного
самовизначення, релігійними чи навіть демократичними прагненнями
учасників подій. І такі прагнення в атмосфері хаосу, як правило, лишаються декларативними, наочно демонструючи спостерігачам зі сторони
слабкість і нерозвинутість даної спільноти.
Отже, видається за доцільне розглянути цю думку з позиції національної безпеки Української держави.
Термін «хаос» у давньогрецькій міфології та філософії означав безладну суміш матеріальних елементів світу, з якої виникло все існуюче. У
сучасній мові термін вживається для позначення крайнього безладу, плутанини, неорганізованості. Тому поєднання керування хаосом (керований
хаос) має досить інтригуючий зміст. У науковій літературі термін «хаос»,
мабуть, уперше був використаний у 1975 р. у статті Т. Лі і Дж. Йорку
«Період три народжує хаос» і відтоді широко вживається.
Слід зазначити, що ключову роль у розвитку теорії керованого хаосу
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відіграв Джин Шарп у своїй праці «Від диктатури до демократії. 198 способів боротьби», що, на думку деяких експертів, стала посібником для
«кольорових революціонерів».
Найбільш активно до теорії керованого хаосу почали звертатися США
на початку 80-х років XX ст. У 1984 р. був створений інститут міждисциплінарних досліджень Санта Фе, що спеціалізувався на її розвитку.
Уже в 1992 р. політолог С. Манн виступив на конференції для вузького
кола спеціалістів з доповіддю «Теорія хаосу і стратегічна думка», у якій
він виклав вихідні положення нової геополітичної концепції завоювання
переваги, в основу її було покладено методи хаотизації держави-супротивника.
Так, механізми «створення хаосу» у супротивника він називає «сприяння демократії та ринковим реформам» і «підвищення економічних
стандартів і ресурсних потреб, що витісняють ідеологію».
Згідно із С. Маном, існують такі засоби створення хаосу на тій чи іншій території:
– сприяння ліберальній демократії;
– підтримка ринкових реформ;
– підвищення життєвих стандартів у населення, насамперед у еліт
витіснення характерних для них цінностей та ідеології.
Варто зазначити, що теорія керованого хаосу в політичних цілях сьогодні активно використовується всіма високорозвинутими країнами, що
одержали у своє розпорядження відповідні технологічні інструменти для
реалізації своїх цілей у застосуванні до тих чи інших об’єктів впливу.
Можна стверджувати, що вона стала невід’ємною складовою сучасних
силових протистоянь між державами.
Першою своєрідною спробою практичного втілення таких підходів у
воєнному конфлікті в Афганістані були спроби радянського керівництва
у створенні місцевої адміністрації, збройних формувань, тимчасового
замирення з тими чи іншими польовими командирами, як, наприклад,
із генералом Дустумом та ін. Неефективною дана політика виявилась
у зв’язку з прорахунками в оцінці ментальних особливостей, традицій,
неспівзмірного з нав’язуваною політикою будівництва соціалізму культурного рівня місцевого населення. Дуже слабкою при цьому була ефективність інформаційної складової радянського впливу, що в кінцевому
підсумку призвела до програшу афганської кампанії. Ці ж недоліки були
характерними і для чеченських, і для грузинської кампанії Росії.
У наш час ключові положення нової теорії знайшли успішне впровадження в недавніх революціях «арабської весни».
У цілому ж, методичну базу теорії керованого хаосу в наш час становлять такі математичні дисципліни, як теорія нелінійних динамічних
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систем, теорія катастроф, теорії, що описують різні випадкові процеси
й, власне, математична теорія хаосу. Ці теорії досліджують поведінку
складних нелінійних динамічних систем, що мають велику розмірність, у
яких є хоча б одна точка нестійкої рівноваги. Причому система повинна
бути чутливою до початкових параметрів її формування. Вона має реагувати на можливість значних змін у траєкторіях розвитку системи при
малих змінах початкових умов.
Зміна стану соціальної системи під дією насамперед зовнішніх, а також
корисних для вихідної мети внутрішніх факторів, навіть та, що супроводжується зміною її структури, відповідає еволюційному розвитку цієї системи. Біфуркаційний перехід, що неминуче супроводжується радикальною зміною структури соціальної системи є, власне, революцією. Теорія
керованого хаосу досліджує питання, яким чином привести систему до
точки біфуркації і здійснити цей біфуркаційний перехід в бажаному напрямі, тобто, здійснити керування хаотичним процесом такого переходу.
Російський науковець, доктор психологічних наук В. Лепський підтверджує напрацьовані практикою висновки, що в основу організації
керованого хаосу покладена перебудова масової свідомості і світогляду за допомогою жорсткого впливу сучасних засобів маніпуляцій усією
духовною сферою людини із застосуванням інформаційних і соціальнокультурних технологій. «Це – світова інформаційно-психологічна війна.
У ході її було досягнуто руйнування культури солідарності, широке впровадження культу грошей і соціал-дарвіністичних стереотипів в уявленні
про людину і суспільство. Здатність великих мас населення до опору, самоорганізації і розвитку була різко знижена».
За визначенням В. Лепського, технології керованого хаосу – це новий,
неконтрольований у даний час міжнародними організаціями вид зброї
масового ураження для встановлення світового порядку в інтересах сторони, що його застосовує. Технології керованого хаосу – це інструмент у
світопроектній боротьбі.
Аналізуючи наслідки впливу таких технологій, учений виокремлює
два основних завдання організаторів їхнього використання:
– завдання скорочення чисельності населення, що не становить інтерес для організаторів нового світового порядку. Неоліберальні реформи
призводять до демографічної катастрофи, знижуючи народжуваність і
викликаючи стрибок смертності. Соціал-дарвінізм і байдужість до лиха
ближніх позбавляють людей волі до життя і підстьобують смертність.
Формування величезного соціального дна з жебраків, бездомних і безпритульних створило ненаситний механізм «евтаназії» – ці категорії людей
швидко вмирають. А «дно» втягує в себе все нові контингенти;
– завдання ослаблення або руйнування національних держав, з пере-
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хопленням керування цими державами з боку транснаціональних корпорацій, транснаціональних злочинних синдикатів, наднаціональних
органів і організацій, підконтрольних ініціаторам запуску технологій
керованого хаосу. При вирішенні цього завдання має місце суміщення
«м’яких форм» технологій керованого хаосу з жорсткими воєнними операціями. Як наслідок, ці процеси повинні вести до концентрації контролю над фінансовими, військовими та інформаційними ресурсами світової
спільноти з боку організаторів керованого хаосу.
Зрештою, результатом застосування концепції керованого хаосу є організація «безсуб’єктності» в країні або регіоні, на які спрямовані дії організаторів керованого хаосу.
Прикладом такого руйнування суб’єктивності розвитку, хай і з власною специфікою, можна назвати події у Іраку, Афганістані, Югославії,
Грузії та в інших країнах.
Підготовка революцій практично у всіх країнах мала відносно стандартний характер. Безумовно, конкретний зміст подій змінювався, проте,
його структура залишалася ідентичною. При цьому особлива увага приділялася ідеологічним і організаційним питанням. Але необхідна реакція
влади, як правило, була відсутня. Відповідно, вбачаються справедливими
слова Д. Шарпа «повний вакуум влади може відкрити шлях до хаосу нової диктатури».
Сьогодні українське суспільство ще має потенціал, здатний протистояти негативним зовнішнім впливам аж до новітніх технологій керованого
хаосу включно. Однак нейтралізація цих впливів вимагає утвердження
в суспільній думці необхідності національної єдності, реалізації конкретних, рішучих дій, спрямованих на зміцнення державності в Україні,
підвищення ефективності державного управління, розвиток громадянського суспільства, що забезпечить незалежний, самобутній національний
розвиток.
А. О. Гилик, курсант 2 курсу факультету податкової міліції Національного університету державної податкової служби України
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
В умовах сучасної глобалізації суспільства інформація стала основним
засобом використання. Бурхливий розвиток інформаційних технологій
призвів до інформаційної революції, Унаслідок чого основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово стають
інформаційні ресурси. Саме тому, збереження та захист інформації від
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незаконного використання й поширення є життєво важливим завданням.
А для захисту інформації потрібна реалізація системного підходу, що
містить комплекс взаємопов’язаних заходів (використання спеціальних
технічних і програмних засобів, організаційних заходів, нормативно-правових актів тощо).
Інформаційна безпека – це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання й розвиток в інтересах громадян, організацій, держави та здійснює підтримку
від будь-якого випадкового або ж зловмисного втручання.
На сьогодні не існує чіткого та єдиного визначення щодо поняття інформаційної безпеки. З точки зору більшості науковців, інформаційна
безпека являє собою здатність системи протистояти випадковим чи навмисним внутрішнім та зовнішнім загрозам, здатність забезпечити захист суб’єктів від негативного інформаційного впливу. Проаналізувавши
наукову літературу, присвячену питанню інформаційної безпеки, таких
науковців як Л. Харченко, В. Ліпкан, О. Логінов, А. Баранов, В. Богуш,
О. Юдін, можна сказати , що вони сходяться на думці, що інформаційна
безпека – це складова частина національної безпеки та представляє собою стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й
держави, за якого зводиться до мінімуму завдавання шкоди через неповність, несвоєчасність та недостовірність інформації або через негативні
наслідки функціонування інформаційних технологій, а також через несанкціоноване поширення інформації.
Очевидно, що інформаційна безпека держави та суспільства є складним, системним, багаторівневим явищем, на стан і перспективи розвитку
якого мають безпосередній вплив зовнішні й внутрішні чинники, найважливішими з яких є: 1) політична обстановка у світі; 2) наявність потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз; 3) стан і рівень інформаційно-комунікаційного розвитку країни; 4) внутрішньополітичний стан у державі.
За своєю спрямованістю загрози інформаційної безпеки України можна поділити на такі види: загрози конституційним правам і свободам людини і громадянина, загрози інформаційному забезпеченню державної
політики України, загрози розвиткові вітчизняної індустрії інформації,
загрози безпеці інформаційно-телекомунікаційних систем на території
України.
Будучи невід’ємною частиною буття людини, суспільства й держави,
інформація потребує певного правового регулювання. Організаційно-правові засади у сфері інформаційної безпеки, що діють сьогодні в Україні,
загалом створюють необхідні передумови для реалізації відповідної державної політики. Так, основна нормативно правова база зосереджена в
законах України «Про Інформацію», «Про основи національної безпеки
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України», «Про концепцію національної програми інформатизації», «Про
національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист інформації в автоматизованих системах», в Указі Президента України «Про заходи щодо
захисту інформаційних ресурсів держави», а також у Стратегії національної безпеки України, яка затверджена Указом Президента.
Прогресивний розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій
поряд з новими можливостями, що відкриваються, народжують й нові
загрози безпеці людини. Нині найбільш глобальна та поширена інформаційна загроза для людини надходить від засобів масової інформації або ще
можна їх назвати «засобами масового ураження». Проте в нашій країні не
приділяється достатньо уваги розв’язанню цієї проблеми, не створюється
законодавча база, яка регулювала б питання інформаційної загрози в цій
сфері. Але, на мою думку, це лише питання часу, адже така масштабна
загроза з боку засобів масової інформації зовсім скоро завдасть серйозної
шкоди як кожній особистості окремо, так і суспільству загалом.
Нині у зв’язку з певними подіями, що відбулися у світі – всеохоплююча глобалізація, хакерські атаки на банківські системи та інформаційні
системи державної безпеки, розквіт інтелектуального піратства, тощо –
світова спільнота поступово доходить думки про необхідність створення
міжнародних актів, які містили б уніфіковані норми з правового регулювання міжнародної інформаційної безпеки. Саме безпека на інформаційному рівні часто є пріоритетною для країни, оскільки визначає, з
одного боку, рівень захищеності і, як наслідок, стійкості основних сфер
життєдіяльності суспільства, щодо небезпечного інформаційного впливу,
а з іншого – інтенсивність розвитку суспільства в тій чи іншій сфері за
рахунок ефективного використання накопичених людством знань.
Підсумувавши вищесказане, слід зазначити, що питання інформаційної безпеки посідає провідне місце в сучасному світі та Україні відповідно, а тому потребує серйозного підходу щодо пошуку альтернативних та
результативних способів захисту інформаційних систем задля створення
високорозвиненого й захищеного інформаційного суспільства. Треба зауважити, що перш за все це можна буде досягнути в державі, яка має
достатню нормативно-правову базу, що регулює це питання та втілює її
на практиці, до чого і повинна рухатися наша країна.
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А. Ю. Туманова, студентка Одеського національного політехнічного
університету
ОСОБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик світової
економіки кінця ХХ – початку ХХІ ст., поставила перед урядами багатьох
країн проблему пошуку нових форм і методів адаптації національного
економічного та політико-правового середовища до сучасних вимог здійснення міжнародних економічних відносин. Швидкі зміни чинників, які
визначають конкурентоспроможність бізнесу на світових ринках, динамічний розвиток глобального середовища змушують уряди під час формування умов економічного зростання й процвітання нації дедалі більш
активно звертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності в глобальному масштабі. Досвід останніх десятиліть дає
змогу зробити деякі висновки щодо змісту основних чинників конкурентоспроможності національної економіки. Серед них:
– ефективна координація та співпраця між транснаціональними корпораціями (ТНК) та країнами, у яких здійснюється їхня діяльність. Унаслідок значного зростання цінової конкуренції в сучасному світі надпотужні
корпорації вдаються до запровадження нової тактики розширення ринків
збуту, включаючи й активну «гру» на державному рівні. Мета цієї «гри»
– максимально можливе підпорядкування національних ресурсів країни
інтересам корпорації; орієнтація державної політики на консолідацію
суб’єктів економічних відносин у межах країни, а також стимулювання
виходу корпорацій на світову арену. На корпоративному рівні підтримання конкурентоспроможності відзначається дедалі глибшим об’єднанням
фінансового й виробничого капіталів, формуванням виробничо-збутових
та виробничо-інноваційних мереж; моніторинг та визначення урядом
критичної межі, за якою збільшення прибутковості окремих суб’єктів
усередині країни починає погіршувати умови роботи інших, унаслідок
чого виникає загроза пригнічення розвитку перспективних напрямів. Ще
Дж. М. Кейнс відзначав, що умови процвітання окремої фірми не ідентичні умовам процвітання економіки в цілому, внаслідок чого виникають
суперечності, які слід вирівнювати за допомогою «реанімації» порушених загальноекономічних пропорцій.
Спрямування корпоративного розвитку в русло, сприятливе для розвитку суспільства, є одним з визначальних орієнтирів стратегії провідних
країн світу на межі тисячоліть; відстеження з боку урядів та передбачення загроз, які виникають унаслідок підвищення відкритості економікоправового середовища, із запровадженням важелів, які дають змогу ні-
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велювати негативні для економіки наслідки. Це посилює необхідність
підвищення ефективності моніторингу можливих наслідків уніфікації
законодавства або інших механізмів інтеграції, та створення нових конкурентних переваг для національних виробників; посилення уваги до
механізмів інноваційно-промислової політики, покликаних забезпечувати конкурентоспроможність у стратегічній перспективі. Посилення спеціалізації країн у міжнародному поділі праці та їхнє прагнення розмістити
на власній території переваги, які стануть визначальними в конкурентній
боротьбі третього тисячоліття, вказують на відведення цим перевагам
чільного місця в державній стратегії;
– поширення політики сприяння розвитку «людського капіталу». Політика доходів, зокрема, спрямовується на недопущення зниження рівня та
якості життя населення. За допомогою «інвестицій у людину» держава
зменшує витрати національних компаній на освіту та охорону здоров’я
найманих робітників, а також розширює ємність внутрішнього ринку
збуту.
Як випливає з вищевикладеного, країни в сучасному світі змушені
здійснювати пошук прийнятної моделі економічного розвитку, яка б забезпечувала національну конкурентоспроможність і орієнтувала національну економіку на довгострокове зростання. Невдачі й прорахунки на
цьому напрямі призводять до перманентних кризових потрясінь та збільшення диференціації.
Концепція національної конкурентоспроможності заснована на ефективному використанні у світовому поділі праці порівняльних переваг
національних економік для експорту продукції до країн, де таких переваг немає, і імпорту продукції з країн, які мають переваги у порівнянні
з національною економікою країни-імпортера. Друга половина ХХ ст.
характеризувалася переходом від статичних порівняльних переваг, які є
природно заданими для країни, до динамічних, які випливають із здійснення національним урядом та корпоративним сектором конкурентної
політики.
Значний прорив у технологіях та інформаційній сфері спонукає країни
орієнтуватися на нові джерела конкурентних переваг та створювати їх.
Сучасний етап пов’язаний із зайняттям чільного місця серед складових
динамічних порівняльних переваг науково-технічними досягненнями та
інноваціями на всіх стадіях життєвого циклу продукту, починаючи від
створення товару або послуги, через просування його від виробника до
споживача та закінчуючи наступною утилізацією.
З огляду на те, що на ринку фігурує і конкурує вже не окремий товар,
а комбінований пакет товарів, послуг та інформації, конкурентоспроможність продукції залежить уже не лише від її конкретного виробника, а й
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від спроможності національного, зокрема і глобального загалом, середовища та його учасників до супроводження й використання цього продукту.
Різко зростає вимога до цілісності цього середовища, кваліфікованості,
дисциплінованості, платоспроможності його учасників. Як буде показано
нижче, саме це є причиною того, що перехідні країни поки що не в змозі
оволодіти належним чином засадами конкурентоспроможної діяльності в
глобальній економіці.
За свідченням експертів, науково-технічний потенціал України доведений до такого стану, при якому можуть унеможливити його використання
в цілях інноваційного розвитку промисловості та суспільства.
Усвідомлення такої ситуації знаходить належне розуміння у Верховній
Раді і Кабінеті Міністрів України.
Як вираження цього експертами розглядаються дії уряду України у
2004 р. Зросло фінансування національної та галузевих академій наук
України; уперше виділено 40 млн грн на закупівлю унікального наукового обладнання для наукових установ Національної академії наук України та визначено спрощені умови його придбання; прийнято рішення
щодо здійснення бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності відповідно до законодавства у розмірі 1,7 % ВВП. Але в
тому ж році уряд та Верховна Рада України призупинили введення в дію
стимулюючих статей Закону України «Про інноваційну діяльність», обмежили виконання деяких положень Закону України «Про спеціальний
режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»,
ліквідували пільги щодо діяльності наукових установ та організацій, ввели мораторій на створення нових технологічних парків.
В Україні на сьогодні не має достатнього розвитку інфраструктура фінансової підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності. Ліквідовано Державний інноваційний фонд, незначні кошти виділяються для
Державного фонду фундаментальних досліджень. Практично відсутні
фонди підтримки наукових ініціатив, фінансово-кредитні компанії та венчурні фонди. Наявна податкова система в державі не стимулює залучення
коштів комерційних банків і бізнес-структур на підтримку інноваційної
діяльності (наприклад, в Угорщині податкова пільга для підприємницьких структур, що фінансують наукові дослідження і розробки, становить
200 %). Залишається низьким соціальний статус науковців – не виконуються норми закону щодо встановлення відповідного рівня заробітної
плати наукових працівників: базовий рівень заробітної плати науковця
має бути на рівні подвійної заробітної плати працівників промисловості.
Отже, науково-технічна та інноваційна діяльність України розвинута
досить слабо, кількість науково-дослідних установ та науково-технічних
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розробок свідчать про наявність такої ситуації. Присутній у даному регіоні науковий потенціал необхідно розвивати та обґрунтовувати науковотехнічну діяльність результатами маркетингових досліджень.
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РОЗДІЛ ІІ
ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ
В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ
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В. О. Волковинська, молодший науковий співробітник Фонду Президентів України НБУВ, канд. філос. наук
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО
СПІВТОВАРИСТВА
Наукове співтовариство не може існувати без формування й постійного оновлення міжінституційних та міжособистісних зв’язків. Власне, ці
зв’язки і становлять сутність «співтовариства». Із поширенням доступу
до мережі Інтернет кількість та якість цих зв’язків повинна була серйозно
покращитись. Звичайно, така тенденція має місце, але науковці сьогодні
все ще стикаються з низкою проблем інформаційного характеру.
Так, далеко не завжди ми можемо знайти потрібні нам матеріали в Інтернеті, далеко не всі сайти наукових та освітніх установ повністю відображають їхню діяльність. Не всі підрозділи установ взагалі мають власні
сторінки, а ті, що існують, – зазвичай статичні. Тобто зміст їх стосується
представлення загальної інформації про відділ, кафедру, науковий чи дискусійний гурток тощо. Зазвичай гість такої сторінки може довідатися хіба
що про сам факт існування певної організації чи її структурної одиниці,
прізвища керівників чи учасників (до того ж, імовірно, застарілі), а не
про саму діяльність цієї організації та її результати у вигляді подій, публікацій. Ефективність такої інтернет-сторінки тяжіє до нульової. Відбувається так почасти тому, що в державних наукових та освітніх установах
розробкою та модерацією сайту займаються ті працівники, що можуть
бути не в курсі останніх змін на певній кафедрі чи у відділі. Та й перед
ними не ставляться такі завдання. Викладачі кафедри чи співробітники
відділу у свою чергу не мають доступу до керування сайтом, необхідних
навичок та ресурсів (наприклад, часу). Друковані ж видання (матеріали
конференцій, вісники тощо) видаються не надто великим тиражем із зрозумілих причин, далеко не завжди розсилаються в центральні бібліотеки,
і, як наслідок, зазвичай бувають доступними тільки для самих авторів.
Тому навіть знаючи про існування певної статті в збірнику праць якогось
університету, зацікавлена особа не має можливості її опрацювати. До
того ж частка студентів та аспірантів, що готові заради певного матеріалу
звертатись безпосередньо до бібліотеки, постійно зменшується. Для нового покоління те, що не існує в інтернет-просторі, не існує взагалі.
Ситуація часто-густо виглядає так: у друк надходить велика кількість матеріалів, що могли б бути корисними для багатьох, могли б стати
підґрунтям створення та розвитку наукового співтовариства, але через
брак каналів розповсюдження цих матеріалів фактично більшість науковців «пишуть у стіл». Адже будь-яка комунікація, і наукова також, повинна
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мати певного адресата, реципієнта, інакше вона є незавершеною.
Формування наукового співтовариства засобами Інтернету можливо
шляхом створення спеціалізованих сайтів, що являли б собою площадки
для розповсюдження опублікованих статей, тез доповідей. Іншими словами, якщо у науковця виникають труднощі інституційного характеру з
розміщенням цих матеріалів на сайті установи, необхідно надати йому
можливість самому сприяти створенню науково-інформаційного простору. Таку можливість надають безкоштовні хостинги, на яких можна створити власний сайт чи блог. Приклад створення такого сайту ми наводимо: http://beingcrystal.ucoz.ua/. Сайт створено за допомогою конструктора
сайтів на готових шаблонах, що надає ucoz своїм користувачам.
Можливості сайту:
1)
будь-яка особа після реєстрації в системі має можливість коментувати розміщені статті та додавати власну статтю, розміщувати її повний
текст на сторінці, доступний для перегляду та копіювання всім бажаючим, у тому числі й незареєстрованим відвідувачам сайту;
2)
сайт створює можливість формування рейтингу статей, пошуку
статей за ключовими словами;
3)
можливе створення окремої сторінки з відомостями про авторів;
4)
підтримується функція транслювання новин у соціальні мережі,
тобто, користувачі мають змогу розповісти про статтю на власній сторінці у два кліки, а за умови створення відповідної сторінки в соцмережі користувачі зможуть отримувати інформацію про нові публікації на сайті;
5)
і, головне, такий сайт дасть можливість інформації та науковцю
«знайти одне одного», зробить так, щоб зусилля з написання статей не
були марними.
Однак створення подібного сайту на безкоштовних хостингах має певні недоліки:
1)
для ефективної «розкрути» та індексації у пошукових системах
кожен сайт потребує кваліфікованої роботи над ним. Так, ми зіткнулись із
проблемою створення мапи сайту та виведення сайту на сторінки результатів пошуку в Google та йому подібних;
2)
на сайті присутня реклама, яка заважає роботі користувачів;
3)
сайт має невеликий ліміт обсягу – усього 500 mb, що в подальшому може викликати проблеми з розміщенням матеріалів;
4)
форма реєстрації у системі вимагає заповнення занадто великої
кількості полів, що ускладнює залучення користувачів;
5)
звичайно, кваліфікований спеціаліст міг би розробити більш
функціональний та естетичний сайт.
Попри зазначені проблеми, створення такого сайту здається нам важливою і корисною роботою, адже переважну більшість із них можна усу-
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нути за наявності мінімального фінансування (а саме – 25 грн на місяць
усувають проблеми 2, 3, 4), а його подальший розвиток на наповненість
матеріалами сприятиме усуненню проблеми 1.
Створення сайту-майданчика для публікації є необхідним кроком до
розвитку наукового товариства саме сьогодні, коли критерієм оцінки наукової праці стають кількісні показники. Наприклад, за індексом Хірша,
що враховує кількість публікацій ученого та кількість посилань на них,
учений, що має 100 статей, на які посилалися всього один раз, має індекс
1. У вітчизняному науковому товаристві введення такого показника було
б катастрофічним для багатьох просто з тієї причини, що їхні статті є недоступними для більшості їхніх колег. Наш сайт також можна розглядати
як допоміжний бібліотечний ресурс, оскільки він поступово зможе заповнювати лакуни в поповнення фонду бібліотеки повторюваними та періодичними виданнями, стати суттєвим джерелом формування актуальних
бібліографічних матеріалів.
М. Я. Грет, аспірант НБУВ
БЛОГИ ЯК НОВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
У сучасних умова існує значна кількість комунікаційних інструментів,
заснованих на інформаційних технологіях. Значна частина їх знаходить
застосування в індустрії навчання.
В існуючих методах навчання домінують відносно «старі» способи,
які все-таки обмежують спілкування всередині навчального колективу.
Більш сучасні та зручні способи, ICQ (миттєвий обмін повідомленнями)
і блоги, недостатньо застосовуються, оскільки мають неформальний характер і можливості їх використання недооцінюються.
Блог (Blog, скорочено від web log) – це сторінка сайту, представлена
у вигляді журналу-щоденника або календаря, у якому інформація розташовується в хронологічній послідовності. Блог може оновлюватися щодня / щотижня / щомісяця. Правом розміщення інформації та редагування
блогу володіє його творець, відвідувачі ж блогу можуть залишити свої
коментарі до статей. У блозі можна також розмістити фотографії, аудіо,
відео, посилання на інші сайти, інтернет-статті тощо. Інтеграція блогів
у навчальний процес може забезпечити реальну аудиторію для студентських / учнівських робіт, що складається з практично необмеженої кількості інтернет-користувачів, що підвищує мотивацію і відповідальність
за зміст.
Перевагами блогів для освіти, на нашу думку, є:
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– це майданчик для дискусій з теми;
– можливість для консультацій і отримання додаткових знань;
– можливості здійснювати робочі та особисті записки учасникам проекту, дослідження в межах теми, анкетування, проведення інтерв’ю.
Стосовно типів блогів, що можуть застосовуватися в освітній діяльності, то, імовірно, вести: блог групи чи класу, клубу, блог університетської спільноти, співтовариства різної спрямованості, блог навчального
проекту, електронний зошит студента / чи учня, дискусію з якоїсь певної
тематики, консультації та отримання додаткових знань, особистий професійний блог викладача.
У сучасному суспільстві багато викладачів починають використовувати ведення блогу для залучення студентів до навчального процесу.
Викладач завдяки веденню блогу отримує можливість поширення свого
досвіду, співпраці з колегами, саморозвитку шляхом контакту з іншими
блогерами та пошуком і наповненням свого блогу цікавим та корисним
контентом.
Блог не скасовує проведення лекційних та практичних занять, швидше продовжує, поглиблює або розширює їх. Ведення освітнього блогу
потрібно тим, хто здобуває освіту самостійно, хто хоче повторити новий
матеріал або освоїти матеріал пари, тим, хто не був на занятті. У цих умовах зростає роль бібліотек, які не лише володіють максимальною кількістю необхідної інформації порівняно з учителями, а й покликані надавати
тим, хто її потребує. Тому доцільним уявляється залучення бібліотечних
блогів до навчально-інформаційного процесу. Оскільки бібліотечні фонди постійно поповнюються і інформація в них часто оновлюється, то через бібліотечний блог імовірна координація дій між бібліотекою та вчителем (викладачем).
Головні умови існування блогу є його актуальність, постійне оновлення інформації, дизайн, зручність навігації, наявність мультимедійних
елементів, мережева культура, затребуваність наповнення як для студентів, так і для інших відвідувачів Інтернету, оскільки блог – це середнє
між щоденником, журналом і своєрідним сховищем інформації. Водночас він може виступати своєрідним «передавачем» думок. У ньому може
здійснюватися: фіксація деяких подій студентського чи шкільного життя
і коментарі до них з боку учнів чи студентів, обговорення навчальних
тем, прочитаних книг, письменників, жанрів, стилів тощо, обговорення
країнознавчих реалій.
Таким чином, освітні блоги можуть використовуватися для розміщення й поширення навчальної інформації та дидактичних матеріалів: тематичної інформації на додаток до підручників, конспектів, вправ різного
характеру від тренувальних до творчих, контрольних матеріалів, тестів
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тощо. Це дає можливість учням чи студентам самостійно працювати в
зручний для них час та місці, що важливо у зв’язку з зростаючою увагою
до індивідуалізації, самостійності в навчанні, формуванні навичок самоосвіти.
За допомогою блогів можна організовувати дискусії і співробітництва он-лайн: тематичні обговорення важливих проблем, спільний пошук їхнього вирішення, працювати над спільними публікаціями з використанням відповідних сервісів, підтримувати зв’язок з батьками через
публікацію новин, інформації про минулі події, демонстрацію освітніх
результатів учнів чи студентів.
Блог надає можливість учням чи студентам висловити свою точку
зору з якого-небудь питання, висвітлювати поточні події, розміщувати
есе, міркування тощо, фактично стаючи тим самим співавторами блогу.
У блогах можна розмістити плани уроків, програм навчального періоду.
Для них характерна інтеграція візуальних засобів навчання з вербальними – імовірність легкого вбудовування в блог відеокліпів, презентацій,
слайд-шоу, що урізноманітнює освітнє середовище як з точки зору сприйняття навчального матеріалу, так і з точки зору формування технологічних навичок.
Важливим є те, що створення та використання блогів є достатньо простим і вимагає небагато часу для його освоєння та ефективного застосування в навчальному процесі.
У перспективі ймовірне поступове перетворення блогу в повнофункціональний сайт, багатошаровий освітній ресурс, що включає все перераховане вище.
Поєднання бібліотечного блогу з освітнім блогом створює більш комфортне середовища для навчального процесу. Новітні технології дають
можливість дистанційно викладати та вчитися, що, безперечно, повинно
позначитися на якості навчального процесу та підвищити рівень освіти в
крані. Безпосередньо зростання ролі бібліотек, як головного сховища інформації, робить їх важливим інструментом для використання в сучасних
реаліях навчально-інформаційного простору України. Сама ж координація можливостей бібліотек, як головних центрів накопичення та зберігання інформації, та професорського-викладацького складу, як професійних
науковців, на базі бібліотечно-освітніх блогів дасть можливість реформувати та підвищити роль науки та освіти в суспільстві шляхом залучення
кращих його представників до масової участі в новітніх навчальних технологіях.
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А. Ю. Разважаев, молодший науковий співробітник відділу наукової
організації електронних інформаційних ресурсів НБУВ
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОНТЕНТОМ НА САЙТАХ:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Поява Інтернету та стрімкий розвиток глобальної мережі спричинили
виникнення великої кількості сайтів, які з кожним роком еволюціонують
від статичних у динамічні, що дає змогу змінювати структуру та інформацію без допомоги розробника. Повне проектування сайту включає використання CMS (Content Management System – системи керування контентом), яка і забезпечує динамічність сайту.
Використання CMS спростилося з розвитком технологій програмування, появою скрипкових мов, таких як PHP (Personal Home Page – інструменти для створення персональних веб-сторінок) та ASP.NET (Active
Server Pages – технологія створення веб-додатків і веб-сервісів). З використанням CMS зникла необхідність вносити зміни зі сторони сервера
щоразу, при зміні змістового наповнення сайту.
На сьогодні є велика кількість стандартних типів CMS, найпопулярніші з яких – Drupal, Joomla, WordPress, Magento. Ці системи керування
можуть легко бути інтегрованими з веб-сайтом. А для реалізації нетипового сайту чи вирішення особливих вимог використовують індивідуальні
CMS, які розробляються досвідченими фахівцями, зі своєю унікальною
структурою. Розглянемо дві найбільш популярні системи керування – це
Joomla, WordPress.
Joomla являє собою набір скриптів, написаних на мові програмування
PHP. Ця мова була спеціально розроблена для написання веб-додатків. У
веб-додатках існують дві так звані «сторони» виконання коду – серверна
і клієнтська. До клієнтської частини належать HTML (HyperText Markup
Language – мова розмітки гіпертексту), CSS (Cascading Style Sheets – каскадні таблиці стилів), Javascript (прототипно-орієнтована сценарна мова
програмування), а до серверної – ASP (Active Server Pages – технологія
створення веб-додатків), JAVA (об’єктно-орієнтована мова програмування), PHP. Виходячи з цього, для роботи (виконання) скриптів Joomla
необхідна наявність веб-сервера з підтримкою PHP і MySQL (вільна реляційна система керування базами даних) та веб-браузера (у користувача
найпопулярнішими є – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera).
Зазвичай веб-сервер – це прерогатива хостерів, проте ви можете досить просто й швидко встановити DENWER, який встановить на ваш
комп’ютер готовий пакет програмного забезпечення веб-сервера і на якому ви зможете розгорнути та встановити CMS Joomla.
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WordPress – це проста у встановленні та використанні система керування вмістом сайту, зокрема широко використовується для створення веб-сайтів, зокрема блогів. Написана на мові програмування PHP із
використанням бази даних MySQL. Сфера застосування – від блогів до
складних веб-сайтів. Вбудована система «тем» і «плагінів» у поєднанні з
вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-які веб-проекти.
Порівнявши Joomla та WordPress за категоріями, можна краще зрозуміти всі переваги та недоліки двох найпопулярніших систем керування контентом на сайті. Так, порівнявши безкоштовні теми, можна зауважити що
в Joomla більший вибір безкоштовних тем, але вони значно поступаються
якістю темам для WordPress. Якщо ж говорити про платні теми, то ціни
для Joomla нижчі, ніж для WordPress.
Редагування тем у Joomla відбувається досить просто, при цьому не
потрібно бути великим фахівцем у PHP програмуванні. А WordPress потребує більше знань у програмуванні, ніж у випадку з Joomla. При цьому
теми складаються з набагато більшої кількості файлів (таких як шапка,
підвал, бічні колонки), що ускладнює редагування.
Функціональність сайтів на Joomla величезна, широка можливість для
створення складних і багатофункціональних сайтів. Починаючи від блогів та комерційних сайтів, закінчуючи форумами та соціальними мережами. У принципі WordPress теж має великі можливості за функціоналом,
але все ж таки менші, ніж у випадку з Joomla, крім того потрібно набагато
більше знань у галузі програмування.
«Гнучкість» структури Joomla являє собою використання модулів, що
дає величезні можливості для вставки й розподілу різних елементів на
сайті. Це можуть бути банери, контекстна реклама, статті і потрібні елементи на сайті. У WordPress це слабке місце платформи, у нашому розпорядженні всього лише бічні панелі й підвал для відображення віджетів.
Для нестандартних рішень потрібні знання PHP програмування.
Контентом у Joomla дуже легко керувати, різні елементи сторінки можуть редагуватися окремо. Користувач може сам задавати налаштування
для відображення меню, таблиць, текстів і колонок. Правда, для новачка
буде не так легко розібратися у всіх тонкощах управління. А у WordPress
на багато менше можливостей для керування контентом. Не варто забувати, що це більше блогова платформа. Тут нам знову знадобляться глибокі
знання програмування. Рішенням може виступати купівля дорогих тем.
Меню у Joomla більше за кількістю та структурою, задається користувачем. У WordPress це слабке місце платформи. Ми фактично маємо всього два види меню: сторінки та категорії.
Швидкість завантаження у Joomla теж слабке місце системи. Час
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завантаження сторінок значно перевищує WordPress. Особливо якщо
встановлена велика кількість плагінів і розширень. А у WordPress дуже
швидка платформа, при цьому кількість встановлених плагінів не значно
позначається на продуктивності.
Обидві платформи мають додаткові плагіни для кешування й зменшення швидкості завантаження сторінок. Але на WordPress вони показують
кращі результати.
SEO (search engine optimization – пошукова оптимізація) у Joomla значно поступається WordPress. У вас є можливість редагувати ключові слова,
описи, заголовки, але цій платформі ніколи не зрівнятися з WordPress, у
якого величезні можливості.
Підбиваючи підсумки, треба зазначити, що система керування Joomla
пропонує більше функціональних можливостей для створення сайтів,
ніж система керування WordPress. Її платформа дає можливість створювати практично будь-який формат сайтів, починаючи від блогу і закінчуючи соціальною мережею або інформаційним ресурсом. Потрібно також
зауважити, що і на WordPress все це реалізується, але це потребує знання
PHP програмування та гарної кмітливості. З іншого боку WordPress має
великі переваги при просуванні й оптимізації сайту.
К. Б. Гринюк, аспірантка Інституту філософії та соціології Польської
академії наук
ОНЛАЙН-ОСВІТА В НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
В умовах сучасного інформаційного суспільства новітні технології
відіграють центральну роль. Як відомо, володіння інформацією сьогодні фактично означає володіння світом. Швидкість поширення та доступність інформації зростають щодня. З 1991 р. загальний обсяг знань у світі
щороку подвоюється. В умовах інформаційного суспільства інформація
перетворюється на загальнодоступний глобальний ресурс. Обсяг даних,
що містяться в мережі Інтернет, подвоюється кожні півтора роки.
Не дивно, що в таких умовах онлайн-освіта швидко набуває популярності. Про це свідчить, зокрема те, що онлайн-освіта названа однією з
галузей світового господарства, що найшвидше розвивались у 2013 р.
Світовим лідером з розвитку онлайн-освіти є Сполучені Штати Америки,
проте подібні тенденції спостерігаються у більшості країн світу. Хоча в
Україні рівень проникнення Інтернету досі невисокий, і тільки половина населення є користувачами Інтернет (відповідно до звіту Київського
міжнародного інститут соціології ), онлайн-освіта користується значним
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попитом серед українців. Про це свідчить, зокрема, той факт, що у 2012
р. серед 1 млн користувачів популярного ресурсу онлайн-освіти coursera.
org українці були на 12-му місці, їхня кількість становила 1,36 % від усіх
користувачів ресурсу.
Найбільшою популярністю в Україні користуються іноземні ресурси онлайн-освіти, проте з’являються і українські проекти. Університети
створюють центри дистанційної освіти, проводять окремі курси онлайн.
Прикладом одного з успішних проектів є курс «Бренд менеджмент»
Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Є кілька можливих пояснень феномену швидкого зростання популярності онлайн-освіти в Україні та світі, зокрема:
1.
Це доступний для кожного (переважно, безкоштовний) спосіб
отримання освіти, незалежно від соціального походження студента чи
інших обмежень, пов’язаних із традиційною освітою (наприклад, географічних).
2.
Система онлайн-освіти гнучкіша, ніж система традиційної освіти. Її легше поєднувати з іншими видами діяльності (роботою, сім’єю та
ін.)
3.
Онлайн-освіта дає переваги при працевлаштуванні. Так, зокрема, українські роботодавці вказують у своїх описах вакансій, що онлайносвіта або проходження онлайн-курсів є додатковими перевагами для
кандидата.
Безумовно, онлайн-освіта має ряд недоліків і може виступати лише як
додаток до традиційної освіти, а не як її замінник. Серед недоліків онлайн-освіти слід назвати:
1.
Неможливість живого спілкування з іншими учасниками навчального процесу (викладачами та іншими студентами) не дає змоги тренувати навики публічного виступу.
2.
Під час онлайн-навчання значно важче налагоджувати зв’язки з
колегами, ефект віддачі від співпраці в робочих групах нижчий у порівнянні з традиційною освітою. Адже, як відомо, саме особисті зустрічі
найбільше сприяють виникненню та поширенню наукових ідей.
3.
У студентів онлайн-курсів спостерігається нижча зацікавленість,
вмотивованість, відповідальність. Під час проходження онлайн-курсів,
значно легше списувати, оскільки контроль практично відсутній (не враховуючи самоконтролю). Онлайн-освіта вимагає значно вищого рівня самоорганізованості.
Зважаючи на вищевказані недоліки, у суспільстві існує недовіра до
професіоналів, що здобули освіту виключно онлайн. Результати емпіричних досліджень показують, що роботодавці не поспішають наймати на
роботу потенційних співробітників, які здобули освіту виключно онлайн.
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Крім того, потенційні споживачі не поспішають користуватись послугами професіоналів, з виключно онлайн-освітою. Слід також не забувати,
що існують професії, яким неможливо навчитись виключно онлайн на
сучасному етапі технологічного розвитку. Серед представників таких
професій, зокрема, слід назвати хірургів, дантистів чи спортсменів.
Слід зазначити, що крім традиційної ролі, яка полягає в передачі знань,
онлайн-освіта в Україні відіграє ще й важливу роль зі встановлення
зв’язку між потребами працедавців та знаннями і навичками випускників
навчальних закладів. Наразі цей зв’язок в Україні достатньо слабкий у
зв’язку з тим, що:
– освітні програми визначаються Міністерством освіти та науки України без значної уваги до поточних потреб бізнесу;
– відносини між роботодавцями та навчальними закладами переважно
дуже слабкі та неефективні;
– освіта в Україні перебуває під впливом обмежувальних інституціональних чинників, визначених у Білій книзі національної освіти України.
Серед них, зокрема, слід назвати непослідовність освітньої політики, корупцію, низький рівень участі громадянського суспільства в оцінці якості
освіти.
Онлайн-освіта, завдяки своїй гнучкості, інновативності, низькому рівню інституціональних обмежень, дає змогу розв’язати зазначені вище
проблеми. Вона може ефективніше реагувати на потреби роботодавців,
що швидко змінюються, є доступна для широкого кола зацікавлених осіб.
Роботодавці в Україні використовують онлайн-освіту як комунікаційну платформу зі своїми потенційними працівниками, уникаючи таким
чином зайвого посередництва традиційних навчальних закладів чи держави. Одним із прикладів такого використання засобів онлайн-освіти
є проект UnileverOnlineLearningWeek (Тиждення навчання від компанії
Юнілевер). Під час онлайн-лекцій, які проводять працівники Юнілевер,
студенти дізнаються більше про вимоги та очікування роботодавця, суть
щоденних завдань працівників. Також вони можуть задавати будь-які питання. Студенти-учасники проекту під час працевлаштування до компанії
мають переваги перед іншими претендентами на посаду. Подібні проекти мають переваги перед традиційними зустрічами, оскільки охоплюють
значно більшу кількість учасників, при цьому затрати на їх проведення
значно нижчі.
Ще одним прикладом використання засобів онлайн-освіти роботодавцями є проект «Академія навичок», реалізований компанією МТС за
підтримки Міністерства молоді та спорту України. Метою проекту є заповнення прогалини, яка існує між знаннями, що отримують студенти в
системі формальної освіти, та навичками, які хочуть бачити у своїх пра-
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цівниках роботодавці. За кілька місяців існування проекту в ньому взяло
участь більше 20 тис. осіб.
Онлайн-освіта є, безумовно, дуже перспективним напрямом розвитку
освіти, надзвичайно актуальним для України. Тут вона відіграє не тільки визначну освітню, наукову, а й практичну роль. У майбутньому темпи
розвитку онлайн-освіти будуть збільшуватись, вона виконуватиме дедалі
нові завдання, проте ніколи не зможе замінити традиційну освіту.
С. А. Дєнєжко, аспірант Інституту комп’ютерних систем Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Миколаїв)
МЕТОДОЛОГІЯ EDA У ВДОСКОНАЛЕННІ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Керована подіями архітектура (EDA) визначає методологію для розробки й реалізації програм та систем, у яких події передаються між недостатньо пов’язаними компонентами програмного забезпечення й сервісами.
Першим підходом є моделювання подійно-орієнтованої архітектури
з використанням UML. UML (Unified Modeling Language) – уніфікована
мова моделювання, мова графічного опису для об’єктного моделювання
в галузі розробки програмного забезпечення. UML-моделі добре описують архітектуру. Також UML є мовою широкого профілю, це відкритий
стандарт, який використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі системи – UML-моделі. UML-моделювання добре підходить
для ідентифікації компонентів інтеграції (наприклад, сервіси або події).
Документація сервісного і подієвого портфоліо може бути згенерована з
UML-моделей.
Модель є спрощеним уявленням реальності, іншими словами модель –
це креслення архітектури: до неї може входити як детальний план, так і
більш абстрактне уявлення. Хороша модель завжди містить елементи, які
істотно впливають на результат, і не включає ті, які малозначущі на даному рівні абстракції. Подійно-орієнтована архітектура може бути описана
з різних точок зору, для цього використовуються різні моделі, кожна з
яких є семантично замкнутою абстракцією. Моделювання подійно-орієнтованої архітектури необхідно для того, щоб розробити інформаційний
простір підприємства реального часу.
Моделювання EDA дає змогу:
• візуалізувати модель в її поточному або бажаному стані; визначити
структуру;
• отримати шаблон, який потім дасть можливість сконструювати інформаційний простір підприємства реального часу;
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•

документувати прийняті рішення, використовуючи отримані моделі.
Підхід моделювання подійно-орієнтованої архітектури з використанням UML заснований на профілі Enterprise Application Integration. EAI
– постійно діючий бізнес-процес, реалізація якого життєво важлива для
забезпечення працездатності інформаційних систем та актуальності наданої ними інформації. Інтеграція додатків є природною відповіддю на
всі зростаючі вимоги автоматизації бізнес-процесів. Найважливішим завданням стає забезпечення обміну інформацією між різними структурними підрозділами організації. Профіль містить рекомендації про те, як
змоделювати подію. Подія моделюється як стан потоку об’єкта в діаграмі активності (моделювання інтеграційних повідомлень, стану потоку в
показниках діаграми об’єкта рекомендується використовувати кількома
творцями). Тоді дійсно діаграми будуть мати вигляд простої діаграми.
Об’єкт стану потоку – це діаграма специфічних елементів, вони не
можуть використовуватися в інших моделях UML (наприклад, у діаграмі
послідовностей). Було б чудово, щоб реакція на події була як стандартний
елемент моделі UML, не як діаграма. Діаграма описує тільки вид, реакція
на одну подію могла б описувати багато окремих видів. Уніфікована мова
моделювання – це розширений механізм (UML профіль) не стандартний
підтримувати моделі, які виробляють реакцію події на документ портфоліо події. Таксономія подій не може бути створена.
Однак UML 2.0 розв’язує проблему. Взаємодію визначено, оскільки
взаємодія описує структуру взаємодіючих елементів (ролей). Кожне виконання спеціалізованої функції колективно виконує деяку бажану функціональність.

Рис. 1. Діаграма основних класів системи керування правами
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Другий підхід створення подійно-орієнтованої архітектури ґрунтується на веб-сервісі, що базується на Simple Object Access Protocol «керованої подіями» передачі. SOAP призначений для забезпечення обміну
повідомленнями (messaging) і RPC-взаємодії між додатками, базується
на XML і використовує загальні транспортні протоколи Інтернету (за замовчуванням, HTTP). За прийняття стандарту відповідає World Wide Web
Consortium (W3C).
SOAP не модель постачальника подій, тільки інтерфейс від передплатника. Це протиприродно незважаючи на інші типи управління передачі
повідомлень (як Java Message Service або TIBCO Rendezvous). JMS – стандарт проміжного ПЗ для розсилки повідомлень, що дозволяє додаткам,
виконаним на платформі Java EE, створювати, надсилати, отримувати і
читати повідомлення. Комунікація між компонентами, використовуючи
JMS, асинхронна (процедура не чекає відповіді на своє повідомлення) і
незалежна від виконання компонентів. JMS підтримує дві моделі обміну повідомленнями: «від пункту до пункту» і «видавець-передплатник».
TIBCO RV – це програмний продукт, який забезпечує з’єднання шини
повідомлення для інтеграції прикладних систем підприємства (EAI).
TIBCO забезпечує обмін повідомленнями API (інтерфейс прикладного
програмування) в C, C + +, Java, Visual Basic, Perl і.NET, отримані дані
подаються в MS Excel (електронні таблиці) та інших варіантах додатків.
Щоб моделювати в подійно-орієнтованій архітектурі необхідні основні об’єкти, які є подіями і реакціями подій, не передплатниками. Оскільки
сама по собі EDA не є продуктом чи технологією, а стилем архітектури,
розгортання EDA має на увазі використання різних існуючих продуктів і
технологій.
У цій статті описано підходи до моделювання подійно-орієнтованої
архітектури. Обидва архітектурні підходи дають змогу зблизити системи
керування бізнесом з вимогами реального часу, тобто побудувати підприємство, яке працює в режимі реального часу (real-timeenterprise, RTE).
А. В. Морозова, науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН
України
АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ СЛІВ ТЕМАТИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ЯК МЕДІАОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ
У науковій літературі досить багато визначень терміна «ключові слова» (КС). Лексеми з цією позначкою виступають у ролі одиниць, які несуть основний смисл у тексті. Вони є «смисловими віхами» і слугують
орієнтирами, за допомогою яких відбувається не тільки членування тек-
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сту на окремі смислові відрізки, на окремі смислові групи. Саме завдяки
кількаразовому повторенню в тексті ключові слова утворюють стрижень
тексту, цементують його. Завдяки їм текст набуває зв’язності, цілісності,
єдності. Цим переймається текстологія – відносно нова галузь наукового
знання. Для багатьох інших фахівців ключові слова слугують пошуковими орієнтирами, оскільки вони відтворюють наукову картину світу, що
визначається як система знань, синтезуючих результати дослідження конкретних наук зі знанням світоглядного характеру.
У лінгвістичній літературі для позначення подібних елементів використовуються різні терміни, найбільш поширеним з яких і є «ключові
слова». Поряд з ним зустрічаються й інші, близькі за змістом: «опорний
елемент», «ключовий елемент», «смислові віхи», «смислові опорні пункти», «смислові ядра», «ключові знаки», «концептуальні ключові слова»,
«тематичні ключові слова», «маркеми», «лінгвокультуреми», «логоепістеми», «культурознак» та ін. Існують і такі поняття , як «ключові слова
поточного моменту» і навіть «ключові слова збіглого року». І. Осіпова наголошує, що об’єднує всі ці терміни те, що вони позначають такі частини
тексту, які в першу чергу слугують для його розуміння.
Належність слова до ключових визначається, насамперед, його частотністю, повторюваністю в даному тексті. І саме КС є найбільш суттєвими
одиницями для розуміння тексту, вони сигналізують про предметну галузь знання, простір і час; їх однаково розуміють члени одного соціуму,
що полегшує діалог між ними. КС є носіями смислу тексту на всіх рівнях
його розуміння. КС наукового тексту виконують комунікативну функцію,
є засобом наукової комунікації (використання КС у предметних каталогах, реферативних журналах сприяє полегшенню пошуку необхідної наукової інформації, прискорює процес обміну науковими даними).
Останнім часом з’являються й нові підходи, зокрема ключові слова
розглядаються як засіб інформаційного пошуку координатного індексування (В. Хрінова), оскільки впровадження автоматизованих бібліотечних систем кардинально змінило роботу за всіма напрямами бібліотеки.
У процесі каталогізації з’явились нові поняття, правила індексування.
Індексування – процес перекладу змісту документів із природної мови
на штучну інформаційно-пошукову мову, у результаті чого створюється
пошуковий образ документа і пошуковий образ запиту. У такий спосіб
відбувається згортання інформації, що знаходиться в документі, і перетворення її на інформаційно-пошукову мову у вигляді індексу, рубрики,
коду (класифікаційною мовою) або дескриптора, ключового слова (дескрипторною мовою).
Координатне індексування передбачає багатоаспектне висловлювання
основного смислового змісту інформаційного запиту безліччю ключових
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слів або дескрипторів. Для координатного індексування важливо уміння
знаходити інформативне слово – слово або словосполучення в тексті документа або запиту, що несуть істотне смислове навантаження. Ключове
слово – інформативне слово, приведене до стандартної лексичної форми
і використане для координатного індексування. Дескриптор – лексична
одиниця, виражена інформативним словом або кодом і є ім’ям класу синонімічних або близьких за змістом ключових слів.
Українські дослідники О. Ляшко, І. Миклушка аналізують процедури
виділення ключових слів як індикаторів предметної галузі й зазначають,
що набір КС – це каталог концептів, навколо яких виникають основні
ідеї наукового тексту. Цей набір дає читачу уявлення про стан знань у
цій галузі, він науково орієнтує читача. Чим краще читач знає предметну
галузь, тим зрозумілішим є для нього текст.
При створенні та експлуатації інформаційно-пошукових систем особливе значення має аналітико-синтетична переробка документів – реферування, редагування, індексування ключовими словами і рубриками і т.
ін. – для введення результатів цієї переробки в комп’ютерних системах з
метою генерації баз даних і автоматизованої підготовки різних наукових
видань. Дослідники наголошують, що при формуванні списку КС бажано
враховувати той очевидний факт, що більш важливі з точки зору сенсу
слова автори текстів розміщують у заголовку документа чи його розділів
або з початку тексту.
Дослідження ключових слів тематичного часопису «Вища освіта України» за 2010–2013 рр. здійснено з використанням корпусу текстів цього
часопису. Кожен текст, окрім анотації, обов’язково має перелік КС, запропонований автором. Список аналізованих лексем сформовано за принципом суцільної вибірки на основі цих ключових слів. Ця праця є першою
спробою розробки нової медіаосвітньої технології, яку ми позначили як
«аналіз ключових слів з певною метою». За ці роки в часописі надруковано значний обсяг публікацій та широкий спектр понять, що належать до
предметної галузі. Існування тематичних журналів допомагає сформувати релевантний корпус текстів.
Фахові тематичні журнали відображають основні напрями досліджень,
що здійснюються в конкретній предметній галузі, тому корпус текстів таких видань, слідом за К. Білоусовим і Н. Зелянською, ми приймаємо як
репрезентативний, а закономірності організації інформаційного простору
корпусу текстів – як такі, що мають властивості зовнішньої валідності.
Операціональними одиницями дослідження стали ключові слова, визначені авторами публікацій до своїх статей. Звернення до ключових слів
наукових публікацій обумовлено тим, що, по-перше, за допомогою цих
маркерів автори самі позначають домінанти концептуального простору
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своїх досліджень, по-друге, ключові слова наукових публікацій являють
собою конструкт, що легко формалізується в межах великого корпусу текстів.
Хід емпіричного етапу дослідження: було сформовано масив даних
усіх записів КС, які були позначені до статей у журналі ВОУ (№ 2, 2010 –
№ 4, 2013) загальною кількістю 1264 (загальна кількість КС у базі даних
(БД)). Потім – проведена машинна обробка в табличному редакторі MS
Excel, яка виявила, що кількість КС, використаних авторами, становить
704, тобто 55,7 % від загальної кількості КС. Далі, також шляхом машинної обробки в програмі MS Excel, було зроблено підрахунок частотності
використання одних і тих же КС у різних статтях. Підрахунок проводився
шляхом порівняння двох таблиць – першої, з усим масивом КС і технічним стовпчиком з одиницями для кожного запису КС, і другої таблиці,
яка містила тільки неповторювані рядки із записом КС («Видалити дублікати» у вкладці «Дані»). Безпосередньо для підрахунку частотності було
використано формулу MS Excel «СУММЕСЛИ (діапазон; критерій; діапазон підсумовування)», де діапазон – це весь ряд записів КС із першої
таблиці, критерій – відповідний рядок із КС у другій таблиці і діапазон
підсумовування – відповідний рядок з одиницею з першої таблиці.
Таких КС, які повторювалися в БД лише один раз було виявлено 534,
більш як один раз – 170 (730 записів повторюваних КС), з них – 105 КС
(210 записів у БД) повторювалися двічі, 21 КС (63 записи в БД) – тричі,
17 КС (68 записів у БД) – чотири рази і т. ін. (див. таблицю). Таким чином, ми виявили найбільш часто повторювані КС – актуальні для даного
періоду і предметної галузі, що позначається нами як теорія і практика
вищої освіти України. Також було підраховано, який відсоток дана кількість повторень одного КС (тобто частотність) становить від загальної
суми записів КС у БД (1264), від загально використаних авторами КС
(704) і від кількості записів КС, які зустрічаються в БД більше двох разів
(504), усі останні представлені в таблиці. Відзначимо, що ми не ставили
завдання виявлення авторської належності КС і впливу публікаційної активності того чи іншого автора на частотність того чи іншого КС: ці завдання позначимо як перспективні. Нижче в таблиці представлені дані з
КС, що найбільш часто зустрічаються в часописі «Вища освіта України».
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Таблиця

Ключові слова

Частотність

% від
заг. к-ті
записів
КС в
БД

Освіта

62

4,91

% від
заг. к-ті
КС

% від суми
записів КС
в БД >2

8,81

11,92

Культура

53

4,19

7,53

10,19

Людина

52

4,11

7,39

10,00

Виховання

43

3,40

6,11

8,27

Особистість

27

2,14

3,84

5,19

Навчання

15

1,19

2,13

2,88

Нанотехнології

10

0,79

1,42

1,92

Вища освіта; університет

9

0,71

1,28

1,73

Наука; цінності

8

0,63

1,14

1,54

7

0,55

0,99

1,35

6

0,47

0,85

1,15

5

0,40

0,71

0,96

Глобалізація; медіа-освіта;
ноотехнології;
свідомість; управління

Вищий навчальний заклад;
світогляд;
навчальний процес

Болонський процес; демократія;
інформаційні технології;
відповідальність;
парадигма; педагогіка; практика; творчість
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Автономія; громадянське
суспільство;
діти з особливими потребами;
здоров’я; інтернатна освіта;
інформаційне суспільство;
компетентністний підхід;
Лісабонський проект;
медіаграмотність; молодь;
освітня політика; суспільство;
соціалізація; студент;
стійкий розвиток; філософія
освіти;
екологічна свідомість;

Академічне співробітництво;
виховне середовище; діяльність;
життєтворчість особистості;
компетентність; світоглядні
орієнтації;
мораль; неперервна освіта;
ноосуспільство; суспільство
знань;
обдарованість; політика;
розуміння;
розвиток; дитина; свобода;
система освіти;
студентська молодь; туризм;
цілісність;
екологія

4

0,32

0,57

0,77

3

0,24

0,43

0,58

Це дослідження є першою спробою розробки такої дослідної медіатехнології, як аналіз ключових слів, з метою виявлення індикаторів стану предметної галузі. Одержані результати можуть бути використані для
підвищення ефективності генерування та зчитування смислів, які функціонують у цій галузі, у формі актуальних концептів – ключових слів.
Ми пропонуємо розглядати цю технологию як медіа-освітню, тобтоспрямовану на розвиток уміння навчатися через дослідження, надруковане в
науковій періодиці.
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Ю. І. Покотило, координатор сектору «Інклюзивний читальний зал»
Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича
СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – ПРОВІДНИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ДЛЯ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
У сучасній соціальній сфері існує суперечність між потребами дітейінвалідів у самоідентифікації, творчій самореалізації, освітній адаптації
та можливостями їх задоволення у сфері дозвілля.
У статті автор хоче звернути увагу на особливості особистісного сприйняття дітей з інвалідністю, їхні вікові характеристики розвитку. Варто
зазначити, що підлітковий і юнацький вік характеризується підвищеною
увагою дитини до самої себе, своєї зовнішності, самопізнання, самовиховання. Таке ставлення до себе відрізняється психологічним різнобарв’ям:
особа знає і частково правильно може оцінювати себе як з позитивного,
так і з негативного боку, розуміючи свої переваги й недоліки. Суперечність цих вікових періодів полягає в тому, що учень, з одного боку, може
бачити й оцінювати себе як доволі гідну, поважну людину, а з іншого – як
особистість, що має багато реальних недоліків, від яких потрібно звільнятися. Ситуація ускладнюється, якщо дитина має вади фізичного розвитку.
У такому випадку внутрішнє хворобливе переживання стану обмежених
можливостей примножується нав’язаними з боку суспільства стереотипами. Як наслідок, у таких дітей виникає ряд проблем, з якими вони намагаються боротися самостійно.
Для того щоб організувати дозвілля таких дітей, допомогти самоствердитися, повірити в себе та інтегрувати їх у соціум, потрібно залучити їх
до суспільно корисної діяльності громади. Це, у свою чергу, сприятиме:
• зменшенню фобії громадськості до дітей з обмеженими можливостями; підвищенню відповідальності суспільства до проблем
соціального та професійного становлення молоді з інвалідністю;
• популяризації ідей прилучення дітей з обмеженими можливостями до суспільного розвитку.
Сучасна бібліотека може стати інституцією, яка дає змогу задовольнити актуальні для них проблеми.
Проблемам соціального й професійного становлення дітей-інвалідів
присвячені праці Г. Булки, Р. Василькевич, Л. Грогорович, К. Кальченко,
І. Карамзина, А. Колупаєвої, Х. Литвина, А. Луговського, Н. Мельник, Ю.
Найди, Г. Нікуліної, О. Падалка, М. Сварник, А. Синицької, П. Таланчук,
С. Тарасюка та ін. Аналіз праць вищезазначених учених показав необхідність комплексного розв’язання проблем прилучення дітей з особливими
потребами в громаду.
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Діяльність бібліотеки у сфері соціальної підтримки та стимулювання
громадянської активності дітей і молоді з обмеженими фізичними можливостями доцільно провадити лише за умови підготовленого персоналу
та відповідного технічного забезпечення. На базі Житомирської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім.. Олега Ольжича діє відповідний
спеціалізований підрозділ, що відповідає вищевказаним вимогам – сектор «Інклюзивний читальний зал», який створений з метою забезпечення
конституційних прав людей з обмеженими фізичними можливостями на
вільний доступ до інформації, підвищення поінформованості та освіченості таких користувачів шляхом подолання їхньої замкнутості, сприяння
соціальній адаптації, забезпечення самореалізації та інтеграції їх у суспільстві.
Інклюзивний читальний зал відкрили у квітні 2013 р. в рамках реалізації проекту LEAP «Інтернет для читачів публічних бібліотек». Технічне
оснащення сектору придбано за фінансової підтримки Посольства США
в Україні.
У межах своїх основних функціональних обов’язків сектор «Інклюзивний читальний зал» надає такі послуги:
• відтворення інформації у формах, доступних для сприймання
людьми з вадами зору та незрячими (синтезатор мови, збільшення
зображення, шрифт Брайля);
• доступ до мережі Інтернет за допомогою програми екранного доступу JAWS 11.0 та дисплея Брайля Focus 40 Blue;
• сканування, збільшення, озвучення, читання текстів за допомогою портативного збільшувача OPAL та програм Talklibrary, JAWS
11.0, MAGIC 11.0;
• замовлення літератури з інших відділів обслуговування;
• участь у психологічних тренінгах, що сприяють реабілітації осіб з
обмеженими функціональними можливостями;
• електронна пошта;
• пошук навчально-інформаційних сайтів для людей з вадами зору;
• організація інтелектуально насиченого дозвілля користувачів;
• прослуховування аудіокниг;
• консультації для роботи з комп’ютером та мережею Інтернет.
Крім того, на базі відповідного підрозділу бібліотеки, крім основної
діяльності, проводиться робота в напрямі сприяння творчому розвитку
та самореалізації молоді з особливими потребами як ключовому способу
компенсаторної соціальної реінтеграції молоді з інвалідністю. Для цього
слід виділити серед прерогативних напрямів діяльності саме дозвіллєву
роботу бібліотеки. На базі Інклюзивного читального залу у відповідному напрямі на регулярній основі реалізується ряд проектів, розроблених
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працівниками бібліотеки, серед яких проект «Хенд-мейд» – майстерня
доброти», ключовими завданнями реалізації якого є:
• реалізація рекреаційної функції користувачів з обмеженими фізичними можливостями;
• виявлення творчого потенціалу та здібностей молоді з інвалідністю;
• створення умов для подальшого інтегрування молоді з обмеженими можливостями в життя суспільства;
• підвищення соціальної компетентності читачів з обмеженими
можливостями.
Основу дозвіллєвої діяльності бібліотеки з молоддю із інвалідністю
становлять такі види творчої прикладної діяльності, як бісероплетіння,
квілінг, орігамі, карвінг, вироби з вермішелі та солоного тіста, майстеркласи та практичні заняття, пов’язані з уроками макіяжу та мистецтвом
створення зачісок тощо. Для підкреслення соціального значення творчої
діяльності молоді з особливими потребами регулярно відбуваються презентації і виставки творчої продукції клієнтів сектору.
Не менш важливою для соціалізації молоді з особливими потребами
є необхідність подолання комплексу соціальної ізольованості. Ефективним тут є механізм подолання через активну просоціальну діяльність. У
рамках цього напряму роботи сучасної бібліотеки з молоддю з обмеженими фізичними можливостями на базі інклюзивного читального залу
ЖОУНБ ім. О. Ольжича діє волонтерський загін «Безбар’єрний простір».
Його місія – організація просоціального комунікативного простору учнівської молоді з обмеженими можливостями та її залучення до суспільно
корисної діяльності громади.
Завдання такого волонтерського загону:
– створення умов для саморозвитку молоді з фізичними обмеженнями;
– виявлення та розвиток організаторських, творчих, професійних здібностей молоді, здатності до взаємодопомоги, милосердя;
– організація міжособистісної взаємодії молоді з фізичними обмеженнями зі студентами інших навчальних закладів.
До основних напрямів діяльності волонтерського загону молоді з особливими потребами належить:
– соціальна допомога дітям та молоді пільгової категорії;
– пропаганда культурного дозвілля та здорового способу життя;
– підготовка і виготовлення друкованої продукції (плакати, листівки,
буклети тощо);
– забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів з питань
соціального захисту людей з інвалідністю;
– інформаційна та пошуково-аналітична робота;
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– організація кіноклубу, учасники якого мають можливість не лише переглянути відеоматеріали людей, які мають обмеження, а й узяти участь
у тематичних дискусіях;
– співпраця з громадськими, державними та іншими організаціями,
навчальними закладами, що просувають, координують або реалізовують
проекти, які стосуються людей з інвалідністю.
Крім соціальної реабілітації, Інклюзивний читальний зал займається
й роботою з фізичної реабілітації наймолодших своїх клієнтів. З цією
метою на базі бібліотеки спільно із Житомирським центром іпотерапії
та каністерапії «Тріумф» реалізується проект «Каністерапія», у рамках
якого за допомогою собаки надається допомога навчатися та розвиватися
дітям з ДЦП та аутизмом, затримкою психічного та мовного розвитку,
гіперактивністю, розумовою відсталістю.
Важливим напрямом діяльності бібліотеки з молоддю з особливими
потребами є також регулярна ефективна співпраця із соціальними партнерами. Крім вищевказаних, соціальне партнерство ЖОУНБ реалізується з культурно-освітнім закладом «Студія мистецтв для реабілітації інвалідів “Артлайн”», результатом якого є допомога молоді з обмеженими
фізичними можливостями розвивати музичні здібності. Також у бібліотеці діє новий проект від програми «Бібліоміст» – «Інтерактивний курс
англійської мови для дорослих English 1, 2, 3 в бібліотеці», який допомагає користувачам Інклюзивного читального залу безкоштовно вивчати
англійську мову за сучасною інноваційною методикою.
Підсумовуючи, зазначимо, що діяльність сучасної бібліотеки як агента соціалізації молоді з обмеженими фізичними можливостями полягає
в комплексній підтримці соціальної реабілітації та інтеграції цієї групи
клієнтів бібліотеки, що реалізується через освітню, дозвіллєву, творчу,
інформаційну та волонтерську діяльність.
В. В. Cтрунгар, аспірант НБУВ
БІБЛІОТЕКА І СОЦІАЛЬНІ МЕДІА: НОВІ МОЖЛИВОСТІ
КОМУНІКАЦІЇ
В умовах сучасного формування інформаційного суспільства велике
значення набуває представлення в мережевому середовищі бібліотек.
Представлення бібліотечних установ у мережевому просторі здійснюється через соціальні медіа, які є досить вагомою ознакою трансформації
системи бібліотечного обслуговування. Вони поєднують як традиційний доступ до ресурсів бібліотеки, так і нові форми бібліотечного обслуговування, які пов’язані з використанням форумів, спільнот, проектів,
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віртуальних лабораторій тощо. У зв’язку з розвитком соціальних медіа,
важливим є ефективне використання цих медіа в системі сучасних інформаційних комунікацій бібліотек для розв’язання актуальних завдань
суспільного розвитку.
Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
бібліотечну сферу істотно вплинуло на її розвиток. Перехід на інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) привів до створення в бібліотеках
електронних каталогів; оцифрування фондів; появи власних різноманітних баз даних, електронних бібліотек, зведених каталогів, корпоративних
бібліотечних мереж; появи інтернет-навігації за бібліографічними й повнотекстовими ресурсами; виникнення віртуальних дослідницьких сервісів для користувачів, які забезпечують з ними інтерактивний зв’язок,
доступ до електронних бібліотечних систем.
В умовах формування інформаційного суспільства бібліотеки трансформуються, освоюючи не тільки нові технології, а й нові функції, значення. Це насамперед пов’язано з гуманістичним призначенням бібліотек
як інституту інкультурації та соціалізації – забезпечення суспільства актуальною, якісною інформацією, розвиток медіа та інформаційної грамотності, читацької культури, піднесення духовних потреб особистості,
формування на основі комунікативних практик культурної ідентичності
людини.
Бібліотека 2.0 – це бібліотека, сервіси якої орієнтовані на Web 2.0, тобто на контент, який генерований користувачами і створений у результаті
діалогової взаємодії користувача з бібліотекою.
На відміну від класичної Бібліотеки 1.0, для Бібліотеки 2.0 характерне
постійне оновлення й переоцінювання сервісів, а також прагнення залучити читачів до їхньої розробки та реалізації, для чого схвалюється та
підтримується зворотний зв’язок й участь. Оскільки будь-яка бібліотечна
установа представлена в соціальних медіа, можна стверджувати, що сервіси Бібліотеки 2.0 у кінцевому рахунку замінять традиційні, односпрямовані послуги.
Поняття «соціальні медіа» сьогодні викликає суперечливі оцінки, дискусії та великий інтерес у науковців. Одні науковці розглядають його як
багатозначний термін, який використовують для опису нових форм комунікації виробників контенту з його споживачами і для яких визначальне значення має чинник виробництва контенту самими користувачами.
Це – набір онлайнових технологій, які уможливлюють спілкування користувачів між собою в різноманітних формах – налагодження контактів,
взаємодія один з одним, обмін думками, досвідом і знаннями, а також
новинами, відео, фото, музикою та посиланнями.
Інші дослідники розглядають соціальні медіа як вид мас-медіа, що
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має ряд переваг над іншими різновидами та апелює до певної соціальної
спільноти.
Водночас соціальні медіа слід розглядати і як чинник формування
суспільних зв’язків нової якості. Соціальні мережі стають одним з інструментів горизонтального структурування суспільства, даючи підстави
ідентифікувати це як один з виявів формування громадянського суспільства.
Формування горизонтальних, корпоративних зв’язків з використанням
мережевих технологій у сфері бібліотекознавства відбувається як на базі
соціальних мереж (універсальних і спеціалізованих), блогосфери, віртуальних спільнот, так і через створення спеціалізованих науково-освітніх
мереж, зокрема на базі грід-технологій – міжнародних, національних, регіональних.
Розглядаючи роль соціальних медіа у формуванні горизонтальних
зв’язків у сфері бібліотекознавства, можна констатувати, що вже сьогодні
вони відіграють важливу роль у поширенні знань, стають засобом інтернаціонального обміну оперативною науковою інформацією, пропонують
інструментарій для вдосконалення соціальних комунікацій, який наближає наукову спільноту до рівня відносин і взаємозв’язків, характерних
для громадянського суспільства.
Cьогодні дедалі більше бібліотек створює свої сторінки в соціальних
мережах. Під соціальною мережею розуміють платформу, онлайн-сервіс
або веб-сайт, які призначені для побудови, відображення та організації
соціальних взаємовідносин, візуалізацією яких є соціальні графи. Тобто
це онлайнова спільнота, учасники якої обмінюються інформацією й беруть активну участь в обговоренні певної теми. Більшість вітчизняних
і зарубіжних бібліотек представлені в мережах Facebook, «ВКонтакте»,
«Одноклассники», Linkedin, MySpace та ін.
Це говорить про те, що соціальні мережі створюють можливості застосування в практиці бібліотек: пошуку та підбору персоналу; cпілкування
з користувачами реальними й потенційними; професійного спілкування
та професійного розвитку; надають методичну допомогу; організовують і
проводять конференції, семінари, тренінги тощо.
Найбільш активно розвиваються бібліотеки у блогах, де вони представляють свої ресурси і послуги. Блог (англ. blog, від weblog – інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник) – це веб-сайт, у якому основний
вміст – це записи, які регулярно додаються, що містять текст, зображення і мультимедіа. Сьогодні найвідомішими блог-платформами є Blogger.
com, Livejournal.com, Блоги@Mail.Ru (http://blogs.mail.ru), Liveinternet.ru
(http://www.liveinternet.ru), Я.ру (http://my.ya.ru).
Основні можливості застосування блогів у практиці бібліотек: огля-
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ди книг; рекомендаційні списки; новини та анонси заходів; вбудовувані
фото-, відео- та аудіовіджети; дискусії на професійні теми; cписки корисних електронних і фізичних джерел; плани, положення та інші офіційні документи; конкурси та ігри тощо.
Багато бібліотек успішно представляють свою діяльність у мікроблогах. Мікроблогінг (англ. micro-blogging) – це форма блогінгу, яка дає
змогу користувачам писати короткі замітки і публікувати їх; кожне таке
повідомлення може бути переглянуто і прокоментовано в режимі чату
ким завгодно, або обмеженою групою осіб, які можуть бути обрані користувачем.
Найбільш популярні мікроблог-платформи, які використовують бібліотеки: Twitter (http://twitter.com), мікроблоги QIP (http://mblogi.qip.ru/),
Juick (http://juick.com/), Rutvit (http://rutvit.ru/). За допомогою цих платформ бібліотеки можуть публікувати новини; публікувати анонси бібліотечних заходів; публікувати новини фондів і послуг; надавати короткі поради з користування бібліотекою в цілому й окремими її частинами тощо.
В даний час активно в бібліотеках застосовують миттєві повідомлення. Засіб миттєвого обміну повідомленнями (англ. Instantmessenger, IM)
– спосіб обміну повідомленнями через Інтернет у реальному часі через
служби миттєвих повідомлень (InstantMessagingService, IMS), використовуючи програми. Наприклад, ICQ, Jabber, Skype, MSN. Основні можливості застосування в практиці бібліотек: віртуальна довідка; професійне
спілкування; наради; конференції та семінари.
Серед сучасних веб-сервісів у бібліотеках належне місце займають
RSS-формати. RSS – сімейство XML-форматів, призначених для опису стрічок новин, анонсів статей, змін у блогах тощо. Найбільш відомі
сервіси, які використовують провідні бібліотеки: Google Reader (http://
www.google.ru/reader/), «Яндекс.Подписки» (http://mail.yandex.ru/lenta/),
FeedShow (http://reader.feedshow.com/home). Цей вид сервісу дає можливість бібліотекам cтворювати спеціальні пропозиції для передплатників (наприклад, знижки на платні послуги); розміщувати інформацію в
інших інформаційних джерелах (новинні сайти, сайти партнерів) тощо.
До найбільш відомих cервісів, зміст яких полягає в комунікаційній
взаємодії з користувачем, можна віднести Wiki (англ. wiki) – веб-сайт,
структуру і вміст якого користувачі можуть самостійно змінювати за допомогою інструментів, що надаються безпосередньо сайтом. Наприклад,
Wikia (http://www.wikia.com), Wiki-site (http://ru.a.wiki-site.com). Основні
можливості застосування в практиці бібліотек Wiki: створення документів, що потребують колективної участі, наприклад проектів; організація
спільної науково-дослідницької роботи.
На сучасному етапі розвитку бібліотек важливе місце займають сер-

56

віси «потокового мультимедіа». Це мультимедіа, яке безперервно надходить до користувача від провайдера. Серед найбільш розповсюджених можна назвати такі сервіси: Youtube.com, Rutube.com, Video.mail.ru,
Rpod.ru, Itunes.com, Vimeo. Ці мультимедіа дають змогу використовувати
такі можливості в практиці бібліотек, як огляди книг; відео- та аудіозаписи бібліотечних заходів; відеоекскурсії бібліотекою; зйомка фільмів і
роликів читачами бібліотеки; відео та аудіо керівництва з використання
та застосування каталогів, послуг тощо.
Отже, вище описані лише основні, базові сервіси та можливості їхнього застосування. Але сьогодні існує ще безліч соціальних медіа, які
вже використовують бібліотеки, а також й ті, які необхідно досліджувати бібліотекам. Серед них є різні співтовариства, віртуальні лабораторії,
проекти, спільноти, user-generated конкурси, тегування, підкасти в медіахостингах, сервіси зберігання обміну для спільної роботи над інформаційними об’єктами в режимі онлайн, рекомендаційні системи, соціальні
share-сервіси, соціальні медіа-сховища, mashup-додатки тощо.
Таким чином, сьогодні тільки розпочалася адаптація бібліотеки до нових соціальних медіа, що є своєрідною інновацією в бібліотечній сфері.
Оскільки бібліотеки вже розпочали досліджувати мережеві технології, то
це перші кроки в діяльності бібліотеки до стимулювання розвитку бібліотечної сфери та якісно нової комунікації з користувачами.
А. А. Носов, провідний бібліотекар Фонду Президентів України НБУВ
МУЛЬТИМЕДІЙНІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ
РЕСУРСИ: ДОСВІД ФОРМУВАННЯ
Глобалізація та інформатизація суспільства вимагають від сучасної
бібліотеки, як важливого інструменту пізнавальної діяльності, нарощування інформаційного потенціалу, інтеграції бібліотечних ресурсів,
забезпечення наукового та навчально-виховного процесів повною, оперативною та якісною інформацією, формування інформаційного поля та
швидкого доступу користувачів до інформації.
Саме бібліотекам належить значна роль у формуванні електронних
масивів наукових знань та організації доступу до них. Вони опрацьовують матеріали та надають доступ до цілком реального об’єкта – знань у
вигляді інформаційного ресурсу. Статус бібліотеки визначається не лише
кількістю фонду друкованих видань, обсягом передплати, а й тим, яким
електронним ресурсом вона володіє, на скільки готова надати доступ до
світових інформаційних ресурсів.
Традиційні, звичні функції в бібліотеках сучасного типу отримують
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новий розвиток за рахунок застосування сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, що суттєво прискорює процес обслуговування користувачів і підвищує його якість. Інформаційні технології надають
бібліотекам можливість розширювати перелік бібліотечно-інформаційних послуг.
Головна особливість бібліотечно-інформаційного мультимедійного
контенту полягає у поєднанні у ньому інформації різної природи, при цьому цей взаємозв’язок забезпечений відповідними програмними засобами,
а інтерактивне керування відображенням інформації сприяє підвищенню
рівня її сприйняття. Мультимедійний інформаційний пакет ресурсу може
включати в себе текст, аудіо-, відео-, фотодокументи, слайди, інфографіку. Надаючи необмежені можливості для ілюстрування, посилюючи
ефект наочності мультимедійні продукти зробили бібліотечну продукцію
більш «живою», привабливою, доступною.
Популярність мультимедійних ресурсів, зокрема в освіті і науці підтримує можливість одночасно зорового і слухового сприйняття матеріалу, активну участь в управлінні поданням матеріалу, легке повернення до
тих розділів, які потребують додаткового аналізу. Крім того, живе сприйняття досліджуваних об’єктів і процесів надає більше можливостей для
наукових співробітників, ніж просто вивчення текстових документів.
Інформаційні ресурси на мультимедійних технологіях почали формуватись у бібліотечних технологіях з кін. 80-х рр. ХХ ст., але активізувався
цей процес з появою веб-технологій у бібліотечній сфері. Перші бібліотечні сайти в інтернет-просторі з’явились у 1993–1994 рр. в університетських бібліотеках США, дещо пізніше були зафіксовані веб-сайти провідних бібліотек США, Австралії та Європи.
Наприклад, найвідоміша історична колекція «Пам’ять Америки», яку
почала формувати Бібліотека Конгресу США ще з 1990 р. складається як
з цифрових документів, так і аудіовізуальних матеріалів, фото- та відеоресурсів. І якщо спочатку колекція поширювалась на компакт-дисках, то
лише з допомогою інтернет-технологій вона здобула свою значущість та
доступ для широкого кола користувачів.
Пізніше досвід формування та представлення мультимедійних інформаційних ресурсів на інтернет-порталах перейняли президентські бібліотеки США. І сьогодні вони представляють повний спектр інформаційних
ресурсів про період правління та особистий вклад президента в історію
країни. Це не лише відео та фотозаписи виступів, зустрічей, особистих
подій, а й аудіофайли інтерв’ю у рамках проекту «усна історія».
З метою оптимізації більш ефективного інформаційного забезпечення різних категорій користувачів Фонд Президентів України НБУВ формує мультимедійну базу даних з проблематики інституту президентства
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та державотворення в Україні та провідних країнах світу. Мультимедійні ресурси, які формуються і зберігаються в ФПУ, складаються з відео-,
аудіо-, фотоматеріалів, комп’ютерних презентацій та веб-сайтів. Велика
частина цих інформаційних джерел відноситься до проблематики інституту президентства, але є частина електронних матеріалів, подарованих
президентам України під час офіційних візитів (фото- і відеоматеріали,
які репрезентують країну, видатні пам’ятки).
Фонд займається пошуком, аналізом і збереженням електронної продукції, забезпечує доступ до електронних ресурсів, проводить каталогізацію електронної продукції, а також діяльність щодо пошуку, відбору,
обробки та первинного аналізу зростаючих масивів інформації.
На сьогодні мультимедійна база даних нараховує більше 2000 мультимедійних інформаційних продуктів, переважна більшість яких відноситься до тематики президентських виборчих перегонів. Зберігання документів здійснюється на файловому сервері бібліотеки з дотриманням всіх
правил і норм зберігання та резервного копіювання даних. Бібліографічна
обробка електронних документів здійснюється з використанням АБІС,
яка функціонує в бібліотеці.
З розвитком і поширенням даних ресурсів через всесвітню мережу Інтернет Фонд Президентів України забезпечує виконання головної своєї
функції – збирання, збереження та популяризація документальних матеріалів, які відображають функціонування інституту президентства в
Україні та країнах світу. Архівування електронних ресурсів вирішує головну проблему всесвітньої мережі Інтернет – ризик втрати інформації,
адже більшість сайтів тимчасові. Крім того, велика кількість електронних
матеріалів не можуть існувати поза електронним середовищем.
Отже, використання в діяльності бібліотек сучасних технічних засобів
та інноваційних технологій сприяє створенню комфортного середовища
для інтелектуального і культурного розвитку особистості. Інформаційнокомунікаційні технології стають не просто одним з величних техніко-технологічних досягнень людства, який дозволяє кардинально оптимізувати практично всі види діяльності і комунікації людини, але і головним
інструментом перетворення сучасного суспільства в напрямку розвитку
інформаційної цивілізації, яка засновується на пріоритеті знань та інформації. В цьому контексті бібліотека, яка традиційно була сховищем документів писемної культури стає одним з важливих регуляторів функціонування постійно наростаючих ресурсів людства, набуває важливої ролі
в забезпеченні прав людини на вільний доступ до інформації і сприянні
переходу до інформаційного суспільства.
І. С. Степура, методист науково-дослідної лабораторії інформатизації
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освіти Київського університету ім. Б. Грінченка
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-БІБЛІОТЕКИ
На сучасному етапі розвитку освітніх та інформаційних технологій
спостерігається загальносвітова тенденція поширення дистанційного
навчання. Не виняток і Україна, проте однією з основних перепон для
цього процесу в Українській державі є порівняно низький рівень ІКТкомпетентності педагогічних працівників.
Мета роботи – ознайомлення освітян із засобами розробки електронних підручників (програма eXeLearning) і створення інтернет-бібліотеки
(онлайн-сервіси Blogger і «Яндекс.Диск»). Зазначимо, що вибір саме цих
програмних продуктів зумовлений задоволенням ними таких критеріїв,
як простота в користуванні, безкоштовне використання, наявність україномовного інтерфейсу, стабільність роботи тощо.
Розділи цієї роботи відповідають основним етапам формування авторської інтернет-бібліотеки. Розглянемо їх докладніше.
Верстка електронних підручників
eXeLearning – середовище для розробки електронних навчальних матеріалів на основі мови розмітки XHTML. Цей продукт не потребує від
користувача жодних знань програмування – увесь процес створення навчального ресурсу відбувається в режимі конструктора.
Головною ознакою, що відрізняє eXeLearning від інших навчальних
систем керування контентом, є інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Це зумовлено фіксованим набором основних типів елементів, які можуть бути
застосовані при створенні електронного засобу навчання. Зокрема, при
формуванні сторінки електронного підручника на ній можна розмістити
текст, гіперпосилання, статичні та динамічні зображення, мультимедійні
матеріали, Java-аплет, RSS-стрічку новин, тести різних типів, імпортовану Wiki-статтю, фрейм зовнішнього веб-ресурсу тощо.
Також значна перевага eXeLearning – відсутність необхідності
«прив’язки» до сервера в Інтернеті. Створений ресурс уміщується в теці,
яку можна як опублікувати в мережі, так і розповсюджувати на компактдисках, флеш-носіях тощо.
Створений в eXeLearning проект може бути експортований у такі формати:
– SCORM 1.2 – міжнародний стандарт навчального пакета в XML;
– IMS Content Package – міжнародний стандарт навчального пакета в
XML;
– Web Site – набір зв’язаних html-файлів як у вигляді файлів, розміщених в окремій директорії (Self-contained Folder), так і у вигляді одного
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заархівованого файлу у форматі zip (Zip File);
– єдина сторінка – одна поточна html-сторінка, яка при публікації була
на екрані у вікні загального виду Розробка;
– текстовий файл – у вигляді текстового файлу, наприклад, для використання в мобільних пристроях.
На думку автора, оптимальним для розповсюдження та користування є
тип Web Site, заархівований у zip-файл.
За допомогою eXeLearning користувачі можуть розробити індивідуальну структуру власного інформаційного продукту, яка відповідатиме
їхнім потребам подання змісту та зробить ресурс гнучким і легко оновлюваним.
Публікація бібліотеки в мережі Інтернет
Зручним інструментом для розміщення електронних підручників у
мережі Інтернет є хмарний сервіс «Яндекс.Диск» (https://disk.yandex.ua).
Цей сервіс дає змогу безкоштовно розміщувати на своїх серверах до 10
ГБ інформації для кожного користувача, а за додаткову плату цей обсяг
можна збільшувати. Вивантаживши файл на «Яндекс.Диск», власник завжди може відредагувати його або видалити, авторизувавшись за допомогою особистого пароля через будь-який комп’ютер з доступом до Інтернету. Також власник файлу отримує спеціальне гіперпосилання, за яким
файл буде доступний для завантаження іншими користувачами.
Розповсюджувати гіперпосилання для завантаження електронних підручників можна будь-яким чином (наприклад, електронною поштою або
на друкованих носіях), проте найкращий спосіб – створення сайта-каталогу книжок автора. Таке технічне рішення передбачає значні переваги як
для читача (доступ до підручників не обмежується зайвими обставинами,
достатньо мати підключення до Інтернету та знати адресу відповідного
сайта), так і для автора (зокрема, у разі оновлення підручника – не треба
розсилати всім нову версію, можна оновити файл на сайті).
Blogger (https://www.blogger.com) – сервіс, за допомогою якого кожен
користувач може підтримувати свій блог, не вдаючись до програмування
та без встановлення жодного програмного забезпечення. Ця платформа
сповна задовольняє вимоги, необхідні для сайта авторської інтернет-бібліотеки. Інтерфейс і логіка Blogger є інтуїтивно-зрозумілими – одразу
після реєстрації користувачу пропонується обрати дизайн та адресу свого
блогу, потім у режимі конструктора можна здійснити інші налаштування.
Безпосередньо формування бібліотеки полягає у створенні в блозі записів (сторінок), кожний з яких присвячений окремому електронному
підручнику та, крім назви цього підручника і посилання для завантаження, може містити його опис, технічні характеристики, ілюстрацію тощо.
Для зручної навігації бібліотекою можна використовувати функцію міток
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– прикріплених до запису ключових слів, за допомогою яких підручники поділятимуться на розділи. Також знайти потрібний підручник можна
скориставшись функцією пошуку по блогу.
На основі проведеного дослідження було створено інтернет-бібліотеку
електронних підручників (рис.), що діє за адресою: www.edubiblio.tk.

Рис. Одна зі сторінок електронної бібліотеки

Це доводить практичну корисність цього дослідження, а апробація наведеного сайта говорить про те, що описані в роботі типи подання навчального матеріалу є доцільними та ефективними при організації дистанційного навчання.

Ю. В. Ходарєва, бібліотекар І кат. науково-дослідного відділу бібліотекознавства і бібліографознавства Харківської державної наукової біб-
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ліотеки ім. В. Г. Короленка
ВПЛИВ БІБЛІОТЕКИ НА ФОРМУВАННЯ МЕДІА-ЛАНДШАФТУ РЕГІОНУ
Довготривалими стратегічними цілями державної інформаційної
політики залишається побудова соціально орієнтованого інформаційного суспільства, активна інтеграція у світовий інформаційний простір,
медіатизація всіх сфер людського життя, у тому числі освіти й культури.
Бібліотеки сьогодні постали перед викликами сучасного суспільства, зумовленими процесами глобалізації, розвитком соціальних комунікацій,
віртуалізацією соціальних відносин, необхідністю активного позиціювання в медіа-просторі. Згідно з концепцією системи соціальних комунікацій В. Ільганаєвої та її послідовників, єдиний комунікаційний простір
соціуму створює сукупність сучасних засобів соціальних комунікацій і
розвивається завдяки поширенню мультимедіа-технологій. Мультимедіа
– особливий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі як традиційну статистичну візуальну, так і динамічну інформацію.
На думку науковців, медіа-простір має три форми репрезентації: фізичний простір, простір соціальних відносин і символічний простір.
Виділяють таку структуру медіа-простору: мас-медіа, які становлять матеріальну, фізичну основу виробництва й передачі масової інформації;
соціальні відносини агентів медіа-простору, пов’язані з виробництвом і
споживанням масової інформації; інформаційний символічний продукт, у
формі якого поширюється масова інформація. На початку ХХІ ст. медіапростір входить до кола інтересів різних наук – соціології, філософії,
психології, культурології та ін. Зважаючи на чисельність трактування
цього поняття та поширення впливу бібліотек на формування регіональних медіа-ландшафтів, розглядатимемо медіа-простір з позицій загальної
теорії журналістики як відкриту інформаційну систему, яка створюється
взаємозумовленою цілісністю відносин виробників і споживачів масової інформації, що передається через засоби масової комунікації (ЗМК).
До останніх належать засоби масової інформації (ЗМІ), засоби масового
впливу (ЗМВ), власне технічні засоби (ВТЗ).
Термін «медіа-ландшафт» запропоновано американським антропологом, соціологом і філософом А. Ападураї для визначення всеохоплюючого характеру ЗМК, їх доступності та проникнення в усі сфери суспільного
життя. Російський бібліотекознавець С. Матліна розглядає медіа-сегмент
в іншому аспекті – з позиції теорії просторового розвитку, що дає змогу
говорити говорити про єдиний культурно-інформаційний ландшафт регіону, до якого входять бібліотеки, музеї, архіви. Цей ландшафт, у свою
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чергу, забезпечує реальний синтез усіх культурних інститутів, їхні горизонтальні зв’язки, надає можливості для міжінституційних комунікацій.
Медіа-діяльність бібліотеки як одного із соціальних інститутів культурно-інформаційного ландшафту регіону спрямована на формування
громадської думки, традиційно залишається важливою частиною рекламної та інформаційної політики бібліотечних закладів, адже сприяє
вдосконаленню інформаційного обслуговування населення, формуванню
й підтримці привабливого іміджу бібліотеки, стимулює розвиток нових
засобів інформування широкої громадськості про її діяльність, залучення
різних прошарків населення до процесів її розвитку. Різні аспекти цієї
діяльності вивчалися під час всеукраїнських, регіональних і локальних
досліджень («Публічні бібліотеки України в контексті соціокультурного
простору регіону», «Бібліотеки області в дзеркалі преси», «Запорізька
ОУНБ ім. О. М. Горького на сторінках періодики: іміджева розвідка»,
«Сучасна і якісна реклама: новий імідж бібліотеки» тощо).
На ефективність цієї діяльності впливають такі фактори, як послідовність та систематичність її проведення, наявність кадрів відповідної
підготовки, взаємодія з колом «довірених» журналістів, використання
зворотного зв’язку тощо. Заслуговує на увагу досвід Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського щодо здійснення моніторингу публікацій про бібліотечну справу та бібліотеки України в пресі. Так, з 2002 р.
співробітниками бібліотеки започатковано інноваційну технологію аналізу сучасного стану бібліотечної галузі України на основі контент-аналізу
матеріалів газетної періодики. У результаті створено інформаційно-аналітичні системи (ІАC) «Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в
газетній періодиці», «НБУВ у дзеркалі газетної періодики», щомісячні
аналітичні огляди «Сьогодення українських бібліотек».
У 2013 р. Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка ініційовано проведення регіонального дослідження «Бібліотека в
медіа-просторі регіону» з метою визначення ролі й місця бібліотеки в сучасному медіа-ландшафті регіону. Об’єктом дослідження є бібліотека як
один із соціальних інститутів документально-комунікаційної структури
регіону, предметом – її місце та функції в ньому. Завдання дослідження:
визначення місця бібліотеки в сучасному медіа-ландшафті регіону; виявлення форм і змісту реалізації бібліотекою соціокомунікаційних функцій;
визначення актуальних проблем використання бібліотечної журналістики в бібліотечно-інформаційній діяльності бібліотек, аналіз типології та
позиціонування бібліотечної журналістики, її кількісно-якісного складу;
визначення пріоритетних напрямів у сфері формування та підвищення
рівня медіа-грамотності фахівців і населення. Пріоритетними напрямами
дослідження стали: вивчення сучасного стану бібліотечної журналістики,
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виявлення досвіду та узагальнення найкращих практик з питань взаємодії
бібліотек зі ЗМІ, створення медіа-продуктів, медіа-центрів, медіа-проектів, підвищення рівня медіа-грамотності фахівців і населення. Особливе
місце в дослідженні посіли моніторинги контенту бібліотечної преси України та країн СНД; стану та використання аудіовідеоподкастингу; контенту мережі Інтернет про ХДНБ і контент-моніторинг бібліоблогосфери
України.
Розвідка проводилася в трьох напрямах: в обласних універсальних наукових бібліотеках Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Луганської і Харківської областей, які традиційно входять до сфери методичного
впливу ХДНБ, а також у бібліотеках для дітей та юнацтва, бібліотеках
Харківського регіону, окремо у ХДНБ ім. В. Г. Короленка.
У дослідженні використовувалися такі методи: термінологічний (складено термінологічний словник дослідження), порівняльний, аналіз статистичних даних, ранжування, контент-аналіз, анкетування. Запитання
анкети експертів (директорів бібліотек) були розподілені на змістовні
блоки, що характеризують стан бібліотечної журналістики, взаємодію
бібліотеки із засобами масової інформації, формування та підвищення
рівня медіа-грамотності фахівців і населення. Проведений аналіз виявив
загальну картину діяльності бібліотек і ЗМІ: форми і зміст такої взаємодії,
характерні особливості, проблеми й труднощі, найбільш успішні комунікаційні стратегії бібліотек. Подальшого вивчення потребує створення
дієвого інструменту управління інформацією та системою комунікацій
бібліотек, що дасть змогу сформувати власну медійну інфраструктуру в
сучасному медіа-просторі регіону.
За допомогою розробленої медіа-карти бібліотеки досліджено контент
медіа-ресурсів бібліотек-респондентів за основними розділами: «Газетно-журнальна журналістика», «Інтернет-журналістика», «Тележурналістика» та за базовими ознаками: тематика, регіон обслуговування, цільова аудиторія; визначення рівня професійності створення медіа-ресурсів;
дотримання журналістських вимог: актуальності, соціальної значущості;
рівня популярності (за кількістю переглядів). Акцентувалася увага на
виявленні відсоткового співвідношення між друкованими, інтернет- та
телевізійними виданнями, визначення найефективнішого комунікаційного каналу доведення медіа-ресурсів до споживача; резервів підвищення
медіа-грамотності співробітників бібліотек.
Результати проведеного аналізу стали підґрунтям для:
•
розробки та реалізації плану проведення XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання – 2013» за темою
«Бібліотеки, музеї, архіви в медіа-просторі регіону»;
•
формування інформаційного масиву за результатами аналізу біб-
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ліотечної журналістики: преси, радіо, телебачення, Інтернету;
•
поповнення Комунікаційного навігатора ХДНБ щодо бібліотечних ЗМІ України: бібліотечної преси, бібліоблогів, аудіовідеоподкастів.
Проведене дослідження сприяло підвищенню медіа-грамотності фахівців бібліотеки, його матеріали використовувалися під час підготовки
й проведення «Школи бібліотечного журналіста» (2013, 2014 р.) всеукраїнського, регіонального й локального рівнів.
Системний підхід, застосований для визначення ролі й місця бібліотеки в сучасному медіа-ландшафті регіону, дав змогу зробити висновки
про перспективні напрями та рівні реалізації стратегій книгозбірень у
використанні медіа-сервісів для підвищення їхньої ефективності в соціокомунікативних процесах, які допомагають запропонувати користувачам
більш глибоку й цікаву концепцію самореалізації; зміцнення інформаційної і творчої співпраці журналістів, бібліотекарів і користувачів бібліотеки.
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РОЗДІЛ ІІІ
БІБЛІОТЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАУКОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ
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О. О. Сербін, завідувач відділу наукового опрацювання документів
НБУВ, канд. іст. наук, ст. наук. співроб.
ЯКІСТЬ ІНДЕКСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
У КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
СИСТЕМАТИЗАТОРА
Індексування – це не опис документа як фізичного об’єкта (створення
бібліографічного опису, визначення виду, носія інформації тощо), а його
інтелектуальний аналіз, який розкриває зміст за допомогою систем класифікації, тезаурусів, словників предметних рубрик, авторитетних файлів. Суть індексування полягає в тому, щоб передати зміст інформаційних
ресурсів, а в разі необхідності й деякі формальні ознаки у вигляді коротких закодованих повідомлень, так званих пошукових образів документів.
Наявність пошукового образу документів забезпечує подальший його
пошук завдяки зіставленню пошукового образу з пошуковим приписом.
Завдання індексування – присвоєння інформаційним ресурсам (їхнім
копіям, графічним образам, електронним файлам документів) індексів,
що дають змогу швидко класифікувати, сортувати та шукати інформацію,
яку містить документ, без перегляду самого документа.
З огляду на це, систематизація постає не просто як упорядковування
об’єктів інформації за подібністю чи відмінністю наявних у них ознак,
визначення класифікаційного індексу творів друку або інших документів
відповідно до їхнього змісту за таблицями системи бібліотечно-бібліографічної класифікації, а як процес, що потребує висококваліфікованого
аналізу змістовності документа, виконання якого може забезпечити лише
фаховий співробітник бібліотеки, систематизатор. Такий систематизатор
має бути освіченою, інтелектуально розвиненою людиною, із широким
кругозором. Ми повинні говорити не просто про фахівця з бібліотечної
справи, а про інформаціолога – людину, що працює з інформацією в чистому вигляді, з її смисловою складовою в контексті опрацювання, організації та управління.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – це характеристика вищої освіти за ознаками
ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують
її здатність виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного рівня професійної діяльності. У цьому контексті необхідним є те, щоб на кожному
етапі здобуття того чи іншого рівня (кваліфікований робітник, молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) студент міг отримувати кількість дисциплін і якість знань у повному обсязі.
Задля цього варто зосередити увагу майбутнього систематизатора на

68

питаннях щодо логіки та механіки побудови систем класифікацій знань.
Адже саме вивчення та аналіз основних механізмів систематизування
інформаційних ресурсів, дає можливість з високим степенем компетентності приймати правильні класифікаційні рішення. У свою чергу, грамотність класифікаційного рішення – це передумова і вмотивованість високого коефіцієнта видачі при здійсненні читачем-користувачем пошуку
в електронному каталозі.
Такі фундаментальні поняття, як «ідеалістична», «матеріалістична», «дуалістична» класифікаційні системи; «систематизація читання»;
«еволюція в контексті еманації»; «згортання/розгортання інформації»,
«систематичність та систематизаційність» класифікаційної системи є
підвалинами логічного мислення систематизатора на шляху до якісного
індексування інформаційних ресурсів.
Тому важливим і вкрай необхідним на сьогодні у контексті підготовки
високопрофесійного систематизатора є не просто поглиблення й осучаснення фундаментальних дисциплін (як-то аналітико-синтетична обробка
документів = аналітико-синтетична переробка інформації), а й введення
нових, що дасть змогу урізноманітнити підходи до формування логічнопрофесійного мислення систематизатора та заповнить лакуни в представленні нових, сучасних знань.
О. П. Бодак, керівник Центру формування бібліотечно-інформаційних
ресурсів НБУВ, канд. іст. наук
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТАТОРІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ
БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бібліотечний фонд – це інформаційний потенціал бібліотеки, який має
складну структуру і потребує від комплектаторів різнобічних знань та
наукового підходу до його формування. З розвитком ринкових відносин
змінилася традиційна технологія формування фондів бібліотек. Сьогодні
відбувається поєднання теорії і практики цього процесу, що обумовлено
спільним завданням – виробленням стратегічної лінії в управлінні якістю
формування фонду.
Сьогодні формування фондів бібліотек – це систематичний аналіз зовнішнього документного потоку, науково обґрунтований відбір документів, оперативне замовлення та отримання документів на різних носіях інформації для поповнення бібліотечно-інформаційних ресурсів відповідно
до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів.
Пошуки нової теоретико-практичної моделі формування бібліотеч-
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них фондів потребують організаційних рішень, тому сьогодні в бібліотеках спостерігається тенденція ліквідації технологічної і структурної
автономності відділів і створення комплексних структурних підрозділів,
що обумовлено інформаційними, технологічними, фінансовими та кадровими причинами. Змінився сьогодні й зміст роботи комплектаторів,
їм доводиться освоювати нові галузі знань, адже виконання посадових
обов’язків комплектатора наукової бібліотеки передбачає володіння професійними якостями аналітика, експерта, перекладача, програміста, економіста, бухгалтера, юриста та митного брокера.
Одним з основних завдань комплектатора сучасної наукової бібліотеки
є аналіз документно-інформаційного потоку України та зарубіжних країн,
що передбачає:
– знання основних тенденцій розвитку загальнодержавного стану книгодрукування, книгорозповсюдження та інформаційної політики;
– знання соціально-демографічних особливостей та інформаційних
потреб користувачів;
– володіння основами бібліотечного маркетингу;
– систематичне вивчення книжкового ринку України та ринку електронних ресурсів, відстеження найновішої видавничої продукції, регулярний пошук і відбір наукових видань;
– аналіз надходження обов’язкового примірника видань України як основного джерела комплектування бібліотечних фондів;
– володіння навиками аналізу іноземних видань з урахуванням їхньої
наукової, культурної та художньої цінності.
У процесі своєї професійної діяльності комплектатори Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) співпрацюють з видавництвами та видавничими організаціями України з метою отримання
обов’язкового примірника видань України; з партнерами по вітчизняному
та міжнародному документообміну; з дарувальниками; з Київською регіональною митницею з приводу митного оформлення та супроводу вантажів, які НБУВ отримує і надсилає за міжнародним документообміном;
з Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта»
з приводу доставки і відправлення поштової кореспонденції, бандеролей,
посилок. Така співпраця потребує підготовки та підписання відповідних
договорів, угод, актів та іншої документації. Усе це потребує від комплектатора:
– орієнтування в сучасній геополітичній та економічній ситуації в Україні та світі;
– знання міжнародного, державного та регіонального законодавства в
бібліотечній галузі;
– знання авторського права, можливостей отримання безкоштовного
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доступу до електронних ресурсів та прав бібліотеки на використання
електронних документів;
– знання основ ліцензійного та договірного права;
– знання основ бухгалтерського обліку;
– знання основ митного законодавства України, зокрема щодо митного
оформлення документів на відправку бандеролей з літературою за міжнародним документообміном;
– володіння основами діловодства.
Сьогодні формування традиційних бібліотечних фондів і формування
електронних бібліотечних ресурсів, зокрема електронних бібліотек (ЕБ),
відбувається в тісній співпраці, оскільки традиційні фонди та ЕБ доповнюють один одного та забезпечують бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів на якісно новому рівні. Це потребує від сучасних
комплектаторів володіння процесом формування бібліотечних фондів в
автоматизованому режимі, з використанням інтернет-ресурсів. Активне
впровадження автоматизації основних бібліотечних процесів, зокрема
комплектування та обліку, передбачає вироблення необхідних методичних рішень і технічних завдань, що відбувається в тісній співпраці з відділами, які відповідають за програмно-технологічне забезпечення бібліотечно-інформаційних процесів.
Сучасному комплектатору необхідно мати такі професійні навики:
– володіння методами аналізу інформаційних ресурсів, як друкованих,
так й електронних;
– самостійне прийняття рішень при пошуку та відборі документів;
– об’єктивність в оцінці документів;
– передбачення ступеня використання документів;
– орієнтування в сучасному програмному забезпеченні бібліотечної
діяльності;
– володіння навиками автоматизованого бібліотечного опрацювання
документів, як друкованих, так й електронних.
Таким чином, модернізація та удосконалення бібліотечної діяльності,
зокрема формування та обліку бібліотечних фондів, потребують від комплектаторів постійного отримання нових знань, підвищення кваліфікації,
обміну досвідом, засвоєння сучасних методів бібліотечної діяльності та
нових інформаційних технологій. Для цього потрібно розробити та запровадити систему професійного навчання комплектаторів, що передбачає участь у міжнародних конференціях, науково-практичних семінарах,
заходах з підвищення кваліфікації, відвідування міжнародних та регіональних книжкових виставок, презентацій та ярмарків з метою вивчення
книжкового ринку України та відстеження найновішої видавничої продукції.

71

В. І. Бондаренко, молодший науковий співробітник СІАЗ НБУВ, канд.
наук із соц. комунікацій
ЕЛЕКТРОННИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС
ЯК ОСНОВА ДИСТАНТНОГО ІНТЕРНЕТ-ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРИСТУВАЧІВ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Дистантне інтернет-обслуговування стає можливим за умови створення відповідної ресурсної бази – електронного бібліотечно-інформаційного ресурсу (ЕБІР).
Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» визначає бібліотечні ресурси як упорядковані бібліотечні фонди документів на різних
носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації. Відповідно, електронний бібліотечно-інформаційний ресурс (ЕБІР) як сукупність упорядкованої документованої
інформації, що в електронному вигляді зберігається у бібліотеках і призначена для задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та
культурних потреб користувачів, містить електронні бібліотечні фонди,
інші електронні документи в інформаційних системах, доступ до яких
мають бібліотеки, а також матеріально-технічні засоби їх опрацювання,
зберігання та використання.
Зрозуміло, що чим амбітніші плани з розвитку такого ресурсу, тим
більш потужною має стати матеріально-технічна база бібліотеки.
Формування ЕБІР на сьогодні відбувається кількома шляхами:
– оцифрування паперового фонду;
– отримання е-копій текстових документів від авторів і видавництв на
основі угод;
– архівування мережевих ресурсів;
– створення власного е-ресурсу на основі макро- і мікрозгортання інформації та підготовки і видання інформаційно-аналітичного продукту;
– створення інтегрованого інформаційного ресурсу.
ЕБІР є основою дистантного інтернет-обслуговування в задоволенні
потреб користувачів, його формування визначається з урахуванням типу
бібліотеки, її пріоритетних функцій, потреб цільових груп користувачів.
ЕБІР містить не лише документи на різних носіях, що зберігаються у фонді однієї бібліотеки, а й електронні ресурси інших інформаційних систем,
до яких бібліотеки надають доступ за допомогою мережі Інтернет.
До електронного бібліотечно-інформаційного ресурсу належить також пошуковий апарат бібліотеки, що включає, крім традиційних електронних каталогів, бібліографічних баз даних і видань, загальнодоступні

72

електронні каталоги інших бібліотек, а також різні путівники мережевими ресурсами Інтернету, підготовлені бібліотечними працівниками.
На сучасному етапі актуальним є створення повнотекстового електронного ресурсу як невід’ємної частини загального процесу формування
загальнобібліотечного фонду та адаптації його до нових інформаційних
умов. Технологія формування та використання повнотекстових ресурсів
передбачає два основні процеси: створення повнотекстових документів
та організацію механізму пошуку й доступу користувачів до цих документів.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що задля ефективного
функціонування, формування і всебічного наповнення ЕБІР матеріально-технічні та технологічні можливості бібліотеки повинні відповідати
сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, а
бібліотечний персонал має складатися також з фахівців, що володіють
спеціальними знаннями, необхідними для роботи з ними, адже формування та наповнення електронного бібліотечно-інформаційного ресурсу
в сучасних умовах потребує відповідних професійних навичок.
Варто зазначити, що сьогодні здійснюються спроби створення нових
технологічних платформ масової інтеграції розрізнених ресурсів, які
можна застосувати в бібліотечній діяльності. Так, вартий уваги програмний комплекс під назвою ZooSPACE, що розробляється в результаті виконання державного контракту Міністерства освіти і науки РФ у рамках
ФЦП «Дослідження і розробки за пріоритетними напрямами розвитку
науково-технологічного комплексу Росії на 2007–2013 роки» за темою:
«Розробка принципів і програмних засобів віртуальної інтеграції розподілених джерел даних на основі міжнародних стандартів для створення
масштабних інформаційних інфраструктур».
Цікавим для вивчення є програмне забезпечення Web Curator Tool
(WCT), розроблене Національною бібліотекою Нової Зеландії та Британською бібліотекою в рамках Міжнародного консорціуму збереження
Інтернету. Це відкрите програмне забезпечення, що вільно розповсюджується на основі публічної ліцензії Apache.
WCT надає веб-архівістам засоби для керування такими процесами:
– авторизація харвестінга (одержання дозволу збирати веб-матеріали
та надавати доступ до них);
– відбір сайтів, визначення обсягів і складання графіка (що буде зібрано, яким чином, коли і як часто);
– опис (додавання метаданих);
– харвестінг (скачування матеріалів у призначений час за допомогою
кроулера Heritrix);
– контроль якості (перевірка відповідності результатів харвестінга за-
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вданням і коректування дрібних помилок).
WCT працює як браузер. Програмне забезпечення відбувається за посиланнями всередині сайта і збирає всі доступні файли, які знаходить.
WCT може збирати динамічні сайти, розроблені за допомогою PHP або
ASP, але не може збирати контент баз даних, так званий «глибокий веб»,
наприклад бібліотечні каталоги.
При цьому об’єднання ресурсів не обов’язково має здійснюватися фізично, воно може бути віртуальним, головне – воно має забезпечувати
користувачу сприйняття доступної інформації як єдиного інформаційного простору. Зокрема, такі системи забезпечують роботу з гетерогенними
наборами і базами даних або системами баз даних, що гарантує користувачеві ефективність інформаційних пошуків незалежно від особливостей
конкретних систем зберігання ресурсів, до яких здійснюється доступ.
Не виникає сумнівів і в тому, що наповнення та ефективне функціонування електронного бібліотечно-інформаційного ресурсу є неможливим
без потужної матеріально-технічної бази, передового програмного забезпечення та кваліфікованого персоналу.
І. Ю. Терещенко, молодший науковий співробітник СІАЗ НБУВ
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИЖОК
У БІБЛІОТЕКАХ:
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
На сьогодні питання інформаційного сервісу, інформаційних можливостей бібліотечної системи в інформаційному просторі держави набуває
особливої актуальності. Розвиток інформаційних технологій та інформаційного сектору економіки, помітна трансформація соціальних інституцій, зміна усталених напрямів і пріоритетів діяльності багатьох галузей
народного господарства змушує замислитися над майбутнім бібліотечно-інформаційних установ та їхнього місця в системі цінностей і потреб
споживачів інформації.
Сьогодні бібліотеку більше не можна розглядати лише як місце, де є
доступ до фізичного контенту. Більше того, вона перетворюється на місце
– фізичне та віртуальне, – де люди можуть навчитися отримувати доступ
і використовувати всі типи ресурсів. Варто зазначити, що останнім часом відмічається дедалі більш активний інтерес фахівців до нововведень
у бібліотеках. Головна мета всіх новацій, які впроваджуються в бібліотечній сфері, – це високоефективне, якісне та комфортне обслуговування
читачів. Завдяки впровадженню інноваційних технологій значно розширюється коло послуг, які надають бібліотеки, і форми представлення біб-
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ліотечних продуктів.
Будь-яка сучасна бібліотечна колекція нині вже неможлива без двох
рівноправних складових: колекції друкованої (традиційної) і колекції
електронної: локальних чи віддалених електронних ресурсів (е-книг, ежурналів, баз даних, цифрових навчальних чи наукових матеріалів тощо).
Провідні бібліотеки світу доводять, що е-ресурси становлять уже понад
50 % їхніх колекцій, а придбання паперових книг та журналів швидкими
темпами скорочується на користь електронних.
Отже, у сучасних бібліотеках повинні з’явитися електронні читанки
– букрідери і можливість позичання – завантаження ліцензованих електронних книг на букрідер користувача.
Упровадження нової бібліотечної послуги – надання користувачам доступу до е-книжок у стінах бібліотеки або через видачу на абонемент (на
власні пристрої користувачів) – надає бібліотекам можливість розширити
коло користувачів, отримувати ліцензійний електронний контент і мати
статистику використання.
Користувач у свою чергу зможе читати в бібліотеці, використовуючи
технічні засоби бібліотеки, або власні ноутбуки, чи мобільні пристрої на
платформі Android та iOS.
Дослідження стану електронного читання в США, оприлюднене Pew
Internet, говорить про його істотне зростання. Частка американців, які
читають електронні книги, зростає, але лише деякі з них повністю перейшли на читання електронних версій, відмовившись від друкованих
книг. Відсоток дорослих, які читають електронну книгу, у 2013 р. зросла
до 28 %, порівняно з 23 % наприкінці 2012 р. Водночас близько семи з
десяти американців повідомили, що читали друковану книгу, що на 4 %
більше, ніж у 2012 р., і 14 % дорослих слухали аудіокнигу. Ці дані отримані під час опитування, проведеного Princeton Survey Research Associates
International в період з 2 по 5 січня 2014 р.
Понад 135 000 е-книжок стають доступні громадянам Норвегії, безкоштовно. Таку можливість забезпечила їм Bokhylla – Національна електронна бібліотека. Нещодавно також укладено угоду Національної бібліотеки країни з компанією Kopinor, яка представляє інтереси видавництв та
авторів країни. «Повага до копірайту – стимулює творчість» – оголошує
Kopinor на власному сайті. Бізнес-модель проекту доволі проста: за кожну завантажену для читання (з норвезьких IP-адрес) сторінку Національна бібліотека країни сплачуватиме Kopinor 2 центи. Норвезькі видавці
задоволені й не бояться викладати новинки (власне, усі, що перебувають
під охороною авторського права) й розраховуються з авторами. Бібліотека
реалізує права користувачів на позичання контенту.
Європейське бюро бібліотечних, інформаційних і документних асо-
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ціацій (EBLIDA) розпочала кампанію на підтримку е-читання. Кампанія
«Право на електронне читання» спрямована на підвищення обізнаності
серед бібліотекарів, політиків і користувачів щодо проблем, які гальмують розвиток е-читання в бібліотеках. Організатори кампанії популяризують право на е-читання, стверджуючи, що:
– важливо надавати користувачам бібліотек доступ до нових електронних книг, так само як і до друкованих книг;
– важливо, щоб усі громадяни – не тільки ті, хто може собі це дозволити, – могли скористатися безкоштовним доступом до електронних книг у
публічних бібліотеках;
– бібліотеки повинні купувати е-книги за справедливими цінами й на
розумних умовах;
– автори повинні отримувати справедливу оплату за видачу на абонемент е-книг, для чого існує необхідність щодо внесення зміни до законів
про авторське право.
Британські бібліотеки отримуватимуть обов’язкові примірники е-книг.
Таке рішення було прийняте Департаментом культури, медіа та спорту
Великої Британії. Ідеться про книги, газети та журнали в електронному
форматі. При цьому бібліотеки зобов’язуються створювати архів інформації, яка зберігається на веб-ресурсах з доменом uk.
Користувачі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
також мали можливість скористатися безкоштовним доступом до електронної бібліотеки «Кассиопея». База цієї бібліотеки налічує близько 16
тисяч видань українською та російською мовами з різних галузей знань,
а також художню літературу.
IFLA вже розробила принципи стосовно е-книг у бібліотеках. З упевненістю можна констатувати, що така бібліотечна послуга, як надання
користувачам доступу до е-книжок у стінах бібліотеки або через видачу
на абонемент є доволі перспективною. Переймаючи світовий досвід, українські бібліотеки також повинні намагатися якомога ширше використовувати можливість надання нової послуги.
Отже, сучасність потребує від бібліотек зберігати традиційні та постійно шукати, упроваджувати нові форми роботи з користувачами. Бібліотечна діяльність повинна бути спрямована на якісні зміни, що відповідають потребам часу й реалізуються з новим змістом. Професійній
бібліотечній спільноті слід усвідомлювати, що перспективи успішного
розвитку є лише в бібліотек, які обирають інноваційний шлях – шлях перетворень.
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О. О. Пестрецова, молодший науковий співробітник Національної
юридичної бібліотеки НБУВ
ІНФОТВОРЧА РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ
ПРАВОВОГО ІНФОРМУВАННЯ
Перед українським суспільством сьогодні постали актуальні завдання
пошуку відповідей на виклики, що їх ставлять глобалізаційні процеси,
ускладнюючи, зокрема, розвиток як міжнаціональних, так і наднаціональних правових відносин. Вирішення цих питань має здійснюватися
комплексно, науково обґрунтовано, виходячи з державницьких позицій.
У світовій практиці науковий супровід трансформаційних процесів,
з огляду на складність та різноплановість завдань, забезпечується науковими та експертними установами, серед яких важливу роль відіграють бібліотеки. Так, зокрема, Бібліотека Конгресу США (The Library of
Congress), в організаційній структурі якої передбачено Дослідну службу
Конгресу, забезпечує законодавчий процес вичерпними, достовірними,
об’єктивними, авторитетними й конфіденційними, за необхідності, дослідженнями; надає інформаційне забезпечення виконавчій владі та судовій системі, виконує функції агентства з авторських прав США. Прикладом участі бібліотек у політико-правовому інформуванні можна вважати
й організацію інституційних бібліотек ЄСEUROLIB – спеціалізованих
бібліотек, створених для обслуговування органів об’єднаної Європи.
Успішно працюють інформаційно-аналітичні служби і в Україні.
Процеси реформування, що відбуваються в Україні, потребують, серед
іншого, створення та використання правових баз, у яких здійснюється
акумуляція інформації, її систематизація, обробка для ефективного використання та вироблення нових, потрібних суспільству та державі знань.
Зокрема, ефективну діяльність у сфері правового інформування здійснюють підрозділи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ), Національна юридична бібліотека (НЮБ), Фонд Президентів
України; Національна парламентська бібліотека України, бібліотека Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого»
та ін. Відбувається формування тематичних електронних баз даних, що
говорить про перехід на якісно новий рівень створення документальних
масивів електронних бібліотек, успішно реалізується підготовка програм
щодо розширення фондів правової інформації, зокрема в електронному
вигляді через оцифрування історичних джерел української національної
правової думки, різноманітних колекцій літератури з правових наук і періодики зазначеного напряму та надання подальшого доступу до них.
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Науково-інформаційний супровід реформаційних процесів можна
розглянути на прикладі діяльності НБУВ, спрямованої на інформаційну
підтримку конституційного процесу в Україні. Через сайт НБУВ в розділі «Конституційна Асамблея» здійснюється інформування про систему
електронних інформаційних ресурсів органів державної влади України,
напрацювань фахівців-конституціоналістів, новини ЗМІ. У НБУВ видається бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів «Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти», орієнтований на задоволення інформаційних запитів правників, органів державної влади,
громадських організацій, наукових працівників та експертів. Тематика
проблем, що висвітлюються у бюлетені, досить різноманітна й охоплює
аналіз основних питань конституційного реформування. Цінними є матеріали, що узагальнюють зарубіжний досвід – як процедури конституційного реформування, так і окремих питань правотворення. Актуальні
питання зарубіжного досвіду висвітлюються в оперативному режимі –
науковість і повнота викладу досягаються за рахунок надання документів
мовою оригіналу та паралельно оглядів українською. На сторінках видання представлені позиції політиків, громадських організацій та експертів,
чиї відгуки, висновки та рекомендації презентуються в режимі постійного моніторингу.
Прикладом ефективної діяльності бібліотек у контексті розвитку
громадянського суспільства можна назвати проект зі створення пунктів
доступу громадян до інформації органів державної влади в бібліотеках.
Ідеться про спеціально облаштовані комп’ютерні місця з підключенням
до Інтернету, де користувачі можуть самостійно або за допомогою бібліотекаря отримати доступ до інформації органів влади будь-якого рівня, з
відповідними інструкціями-порадами щодо здійснення пошуку інформації, навігаційними ресурсами, бібліографічними списками тощо.
Проект започатковано Українською бібліотечною асоціацією у червні
2009 р., станом на кінець 2013 р. пункти доступу громадян (ПДГ) діють
у понад 900 бібліотеках, створюючи мережу ПДГ, яка охоплює всі регіони України. Через мережу поширюється не лише інформація органів
державної влади, а й видання інформаційно-аналітичних підрозділів
бібліотек, що є одним з напрямів створення бібліотекою інформаційного середовища правового спрямування, представленого системною сукупністю інформаційно-аналітичних засобів вироблення інформаційних
ресурсів та організаційно-методичного забезпечення, орієнтованого на
задоволення потреб користувачів в інформаційних послугах і ресурсах
правового характеру.
Отже, форми участі бібліотек у правових комунікаціях представлені
насамперед діяльністю щодо зберігання та надання доступу до правової
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інформації (масиву чинного та історичного законодавства; професійних
коментарів і роз’яснень до міжнародного законодавства та законодавства України; статистичної та іншої інформації правового характеру; юридичної літератури, систематизованої за галузями права; фахової наукової
періодики та науково-практичної літератури тощо); вивченням інформаційних потреб фахівців правової сфери і суміжних напрямів діяльності;
організацією доступу до вітчизняних і зарубіжних інформаційних правових ресурсів; інформаційно-правовим забезпеченням правотворчого
процесу органів державної влади різних рівнів та публікацією правових
актів в електронному вигляді; здійсненням інформаційно-аналітичної
діяльності.
Бібліотеки як універсальні інформаційні центри мають потужний потенціал (науковий, технічний, високий рівень довіри суспільства) для
роботи, спрямованої на підвищення ефективного використання інтелектуального доробку різних поколінь українського народу, і водночас для
активізації продукування нового знання. Участь сучасних бібліотек у правових комунікаціях має комплексний характер і виявляється, по-перше, у
вираженні значущих соціально-економічних, політичних, культурних та
інших інтересів, цінностей та потреб суспільства. По-друге, бібліотечна
діяльність у сфері правового інформування – основного виду здійснення
комунікації бібліотекою – опосередковує й організовує процеси формування громадської думки про правотворення. Теза про продукування інформації на базі інформації підтверджується існуючою практикою, згідно
з якою сучасні бібліотеки не лише накопичують документно-інформаційні ресурси, а й активно створюють власні інформаційно-інтелектуальні
продукти з метою їх поширення.
Є. В. Глущук, бібліотекар І категорії Фонду Президентів України
НБУВ
МОНІТОРИНГ МЕРЕЖЕВИХ ЗМІ В ІНТЕРЕСАХ СУЧАСНИХ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Засоби масової інформації на сьогодні відіграють важливу роль у суспільстві. Зокрема, головними функціями ЗМІ є комунікативна – функція
спілкування, налагодження контакту; організаторська – функція «четвертої влади» у суспільстві; рекламно-довідкова – пов’язана із задоволенням
утилітарних запитів на основі вподобань різних верств аудиторії; культурно-освітня – полягає в тому, щоб, будучи одним з інститутів культури суспільства й беручи участь у пропаганді та поширенні в житті суспільства високих культурних цінностей, виховувати людей на зразках
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загальносвітової культури, тим самим сприяючи всебічному розвитку
людини. ЗМІ створюють певний ланцюг між суспільством і державою,
тому розвиток ЗМІ дедалі більше впливає не лише на інформованість та
освіченість суспільства, а й на рівень розвитку держави в цілому.
В останні роки ЗМІ приділяється велика увага як з боку держави, так і
суспільства. Дедалі частіше ЗМІ стають об’єктом сучасних наукових досліджень, найголовнішим з яких є моніторинг.
З розвитком сучасних телекомунікацій, інформаційних технологій,
комп’ютерних мереж та Інтернету практично немає межі між друкованими та мережевими ЗМІ. Останні на сьогодні є найпоширенішим та найпопулярнішим видом ЗМІ. Під мережевим засобом масової інформації
розуміється сукупність інформаційних повідомлень та матеріалів, які
розміщуються в електронній формі в Інтернеті або інших мережах, періодично оновлюються та призначаються для невизначеного кола осіб.
Вони схильні до оновлення інформації практично в режимі онлайн, тому
з ними за оперативністю наданої інформації не може конкурувати жоден
представник традиційних засобів масової інформації
Моніто́ринг ЗМІ – це огляд публікацій та/або сюжетів передач на обрану тему. Огляд містить таку інформацію: дата публікації та/або передачі,
видання, телеканал, радіостанція, автор, назва і тема публікації та/або передачі. Моніторинг даєзмогу швидко отримати уявлення про відображення конкретної теми в ЗМІ без ознайомлення з повними текстами статей,
а також служить основою для подальших статистичних та аналітичних
досліджень.
Існують такі основні методи та інструменти моніторингу мережевих
ЗМІ:
– обробка вибраних сайтів у ручному режимі;
– пошукові системи й каталоги;
– новинна підписка;
– спеціалізовані сервіси і програмні продукти моніторингу Інтернету.
Обробка вибраних сайтів у ручному режимі заснована на регулярній
перевірці декількох сайтів, вибраних за заданою темою. Цей спосіб найпростіший, але не дуже ефективний, тому що одна людина здатна обробити впродовж доби не більше декількох сотень сторінок, якщо працюватиме без відпочинку. Крім того, потрібен час для «обходу» необхідних
сторінок і збереження їх у виділених каталогах.
Пошукові системи й каталоги – також доступний і простий спосіб.
Але, нажаль, навіть найбільш популярні пошукові системи покривають
лише частину веб-простору. Час, відведений для індексування нової інформації, може становити від декількох годин до декількох днів. Для
переважної частини завдань це недозволено великий час затримки. Крім
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того, у пошукових системах практично відсутні архіви документів, які
колись були виставлені в Інтернет, але потім видалені. Пошукові системи
рідко дають можливість визначити «новизну» того або іншого документа. Нарешті, відкриті пошукові системи рідко індексують ті електронні
версії газет, журналів і телепередач, які розташовані на нижчих рівнях
відповідних сайтів, тому часто пропускається велика частка інформативних документів. Використання веб-каталогів призводить до тих самих
проблем, які пов’язані з ручною обробкою інформації.
Новинні підписки здатні частково вирішити проблему актуальності
та новизни інформації, що надходить. Але, як правило, статті, що автоматично надаються, є лише короткими вирізками із сторінок довжиною
одне-два вихідні речення і для отримання повної інформації необхідно
перейти на сторінку-джерело, яка в кращому випадку переобтяжена рекламою та банерами, а в гіршому – просто не має ніякого відношення до
інформації з вирізки. Коло статей також обмежене: головним чином це
новини. Тематичні огляди, звіти, аналітичні статті, інтерв’ю рідко потрапляють до списку підписки.
До спеціалізованих сервісів і програмних продуктів можна віднести
метод контент-моніторингу. Це перспективний напрям досліджень, що
використовується для безперервного отримання якісних і кількісних
зрізів інформаційних потоків протягом певного проміжку часу. Інструментом контент-моніторингу зазвичай виступає контент-аналіз текстів,
який в останні роки широко використовується в різноманітних дослідженнях і набуває популярності саме завдяки його використанню в процесі моніторингу інформаційних потоків.
Технологія контент-моніторингу складається з ряду послідовних процедур: упорядкування списку першоджерел для перегляду, їхнього автоматизованого опрацювання, аналізу занесеної до бази даних інформації
та формування результатів моніторингу преси.
Таким чином, до переваг моніторингу мережевих ЗМІ порівняно з традиційними друкованими можна віднести:
1. Оперативність – бази даних таких систем поповнюються кожні
10–20 хвилин, джерела скануються з Інтернету в міру їхнього оновлення,
тоді як період індексації друкованих ЗМІ може вимірюватися днями.
2. Доступність ретроспективного фонду – навіть якщо інформація видалена з веб-сайта джерела, вона збережена в інформаційному сховищі.
3. Наявність аналітичного інструментарію – користувач може в режимі
реального часу не тільки отримувати результати пошуку, а й формувати
дайджести, будувати сюжетні ланцюжки, аналізувати динаміку появи понять тощо.
1.
Можливість селекції дублікатів – автоматичне маркування іден-
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тичної за змістом новинної інформації.
2.
Наявність інструментарію багаторівневого уточнення запиту.
С. С. Гарагуля, науковий співробітник відділу наукової організації
електронних інформаційних ресурсів НБУВ
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ
Технологічні досягнення останніх десятиліть істотно вплинули на
бібліотечну справу, що традиційно відіграє ключову роль в інформаційному секторі. Сучасний етап розвитку людства, який дослідники
називають інформаційним суспільством, характеризує збільшення ролі
інформації і знань у житті суспільства, зростання кількості людей, зайнятих виробництвом інформаційних продуктів і послуг, зростання ролі
інформаційних технологій у суспільних та господарських відносинах,
створення глобального інформаційного простору тощо. Найістотнішою
зміною, що супроводила становлення інформаційного суспільства, став
перехід від концепції володіння до концепції відкритого доступу. Основна відмінна риса сучасного інформаційного простору полягає в утворенні системи інформаційних комунікацій, що дає змогу отримати доступ
до соціально значущої інформації в будь-якому місці в будь-який час. У
новому інформаційному середовищі структура інформаційних потоків
істотно змінюється, їхніми специфічними рисами стають нелінійність і
неструктурованість. Характер наданої інформації, що має неструктурований зміст, може бути яким завгодно широким. Технічні засоби дають
можливість доступу до інформації незалежно від часу і її реального місцезнаходження.
Концептуально нове інформаційне середовище потребує від сучасної
бібліотеки гідної відповіді на виклики доби. Ідеться про трансформацію
бібліотеки як соціальної інституції.
Позаяк основною концептуальною одиницею сучасного інтернет-середовища є Web 2.0, концепцію осучасненої бібліотеки фахівці за аналогією
назвали Бібліотека 2.0. Цей термін був упроваджений М. Кейсі як безпосереднє запозичення технологій Бізнес 2.0 і Web 2.0.
Як і у Web 2.0, повнофункціональний електронний каталог у підході
Бібліотеки 2.0 наповнюється та змінюється в кращий бік у міру більшого
залучення користувача до процесу взаємодії з каталогом і спільного використання контенту. Бібліотекарі працюють над модернізацією бібліотечних каталогів, щоб зробити їх більш корисними під час пошуку, організації та взаємодії з інформацією, максимально підлаштовуючись під

82

користувача. Нові типи каталогів являють собою вже не «ізольовані інформаційні сховища», а «пов’язані між собою комп’ютерні платформи».
Попри поширене упередження щодо переважно рекреаційної спрямованості соціальних мереж, варто зазначити, що вони стають щодалі важливішими в збереженні інформації та осередком креації інтелектуального
продукту, зокрема й бібліотечно-бібліографічного характеру. Так, популярна LiveLib (соціальна мережа читачів книг) зусиллями своїх користувачів (основна маса яких, зрозуміло, не має фахових бібліографічних навичок) створює потужний анотований книжковий каталог, доповнюючи
його рецензіями читацького загалу. Кожен зареєстрований користувач
цієї мережі має змогу додати інформацію щодо видання (ISBN, автор,
назва видання, видавництво, книжкова серія тощо) в описову форму, що
наслідує каталожну картку. Варто також відзначити систематизацію за
рубриками, що здійснюється користувацьким колективом сайта, а також
опцію оцінки книги – узагальнений показник суб’єктивних оцінок читачів стає аналітичними даними для складання своєрідного рейтингу видань (найвище оцінені книги займають кращі, «помітніші» місця у своїх
рубриках). Крім того, на LiveLib будь-хто може звернутися за порадою
«що почитати?» до відвідувачів сайту, а на основі читацьких смаків користувачів автоматично генеруються рекомендації тематично, естетично
й стилістично подібних творів. За схожими принципами діють й інші соціальні мережі книжково-бібліографічної тематики: Goodreads, Revish,
LibraryThing, IMHOnet тощо.
Дуже важливо, аби такі проекти взаємодіяли із традиційним бібліотечним середовищем, адже попри відмінності в характері функціонування
книжкові соціальні мережі поєднані з книгозбірнею спільною місією збереження та поширення знань. Практично співпраця бібліотеки та книжкових соціальних мереж могла би реалізовуватися, зокрема, через надання сайтам фахової бібліографічної підтримки та залучення бібліографами
кращих користувацьких рецензій на одному щаблі з професійними анотаціями під час опису ресурсів.
Чимало корисних змін може привнести в діяльність бібліотеки й
блогосфера. Завдяки вдалому позиціонуванню бібліотеки в інтернетсередовищі розв’язувався б ряд питань, зокрема реалізація експертної
ролі бібліотекаря/бібліографа через надання фахових рекомендацій та
розв’язання дискутивних проблем; тестування нових ідей, пов’язаних з
оптимізацією та раціоналізацією роботи бібліотечного працівника; блог
міг би стати випробувальним майданчиком для перевірки концептуально нових продуктів і послуг у референтному середовищі; персоналізація
фахового спілкування шляхом використання блогів як платформ для зворотного зв’язку з читацьким загалом як адресатом надання бібліотечних
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послуг і співробітниками інших бібліотек та установ спорідненого спрямування (книгарень, архівів тощо) – так званий корпоративний блогінг.
Загалом, питання зворотного зв’язку бібліотеки з читачами з усталенням технології Web 2.0 набуває нових формальних рис. Завдяки появі принципово нових мережевих платформ (соціальних мереж, блогів,
мікроблогів тощо) та аналітичного апарату нового покоління (зокрема,
Google Analytics) бібліотекар озброєний значно більшими відомостями
про потреби та запити читачів. Сукупність зазначених вище інтернет-ресурсів дає змогу отримувати й персоналізувати інформацію щодо уподобань читачів, їхніх скарг і пропозицій, а відтак аналітичним шляхом
коригувати характер і якість надання бібліотечних послуг та створення
інтелектуального продукту (бази даних, покажчики тощо), проводити
селективну роботу щодо реструктуризації бібліотечного фонду (штучно
збільшувати питому вагу найбільш популярних серед читачів ресурсів
залежно від кон’юнктури запитів); відстежувати шлях користувача бібліотечними ресурсами й оптимізувати діяльність «традиційних» відділів
та інтерфейс репрезентації електронних ресурсів; створити можливість
залучення сторонніх користувачів до креації бібліотечно-бібліографічного продукту (зокрема, надання опції внесення змін до каталогу, додавання
рецензій, анотацій); ця система вже напрацьована на Заході, де читачі мають змогу працювати на принципах Бібліотеки 2.0. Зрозуміло, первинно
діяльність користувачів в електронному бібліотечному середовищі має
відбуватися в режимі «пісківниці» з премодерацією змін адміністраторами ресурсу й переходом на вищий (немодерований) щабель з набуттям
користувачем певного рівня репутації.
Одним з найпрагматичніших шляхів виходу з економічних проблем
сучасних бібліотек, що закономірно випливає безпосередньо з характеру
властивих інформаційному середовищу змін, є якнайширше залучення до
питомо бібліотечної роботи самих користувачів. Органічно інтегрована в
середовище Web 2.0 бібліотека матиме змогу без залучення додаткових
коштів здійснювати наповнення, обробку та репрезентацію документно-ресурсної бази зусиллями користувачів соціальних мереж фахового
(бібліотечного) й загального спрямування, організовувати циркуляцію
ресурсів вільного доступу на засадах самообслуговування.
Г. І. Булахова, молодший науковий співробітник Національної юридичної бібліотеки НБУВ
ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ:
ІМІДЖЕВИЙ АСПЕКТ
Діяльність бібліотек неможливо уявити без реклами, оскільки вона –
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найдієвіший інструмент щодо інформування читача про багатства фонду,
номенклатуру послуг, які надаються, загалом підвищення власного престижу та престижу читання. Бібліотечна реклама – це особливий феномен комунікації, за її допомогою бібліотека підсилює та розширює свої
комунікативні можливості, зокрема й з активним використанням комунікативних можливостей глобальної мережі Інтернет. У цьому контексті
особливого значення набуває представлення у віртуальному просторі бібліотечних установ, адже бібліотека, як сучасний інформаційний центр, у
цих умовах виступає одним з базових елементів формування інформаційного суспільства.
Інтернет – це один із провідних сучасних каналів комунікації, що забезпечує високі темпи циркуляції інформаційних потоків; діє в режимі
реального часу; практично не обмежує обсягу інформації, що передається, і форми її надання (відео, аудіо, текст, графіка, будь-яка комбінація
перерахованих елементів); нарешті, інформація залишається та може нагромаджуватися в генеральному сховищі інформації в значних обсягах.
Прагнення до ефективного використання інформаційного потенціалу бібліотек, їх «підключення» до інформаційної мережі світової комунікації,
необхідність розширення спектра віртуальних бібліотечних послуг потребують наразі присутності бібліотек в інтернет-просторі.
Отже, можна впевнено говорити, що користування різними додатками
глобальних мереж сприяє позитивному впливу на всю діяльність бібліотеки. Поступово мережеві тексти проникають в усі бібліотечні технологічні
ланцюжки. Це закономірно призводить до зміщення акцентів практично
в усіх традиційних процесах: від системи комплектування до методики
обслуговування читачів і рекламування діяльності та послуг бібліотек.
Одним з напрямів бібліотечного комплектування має стати реклама
продукції в Інтернеті. Реклама в Інтернеті є також важливою формою популяризації роботи сучасної бібліотеки.
Реклама, що базується на нових інформаційних технологіях, створює позитивний імідж сучасної бібліотеки. Водночас інтернет-реклама
має істотну специфіку. Для бібліотечної реклами доводиться використовувати комбінований підхід – як традиційні бібліотечні, так і сучасні
комп’ютерні технології.
На сьогодні серед форм бібліотечної реклами перспективні такі:
– банери;
– сайти бібліотек;
– рекламні заставки, оголошення;
– інформаційні листи електронною поштою;
– розсилка інформаційних продуктів;
– електронні каталоги і тощо;
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– бази фактографічних і бібліографічних даних;
– рекламно-бібліографічні матеріали в чатах;
– бібліотечні блоги;
– інформування через соцмережі;
– відеоконференції.
Зокрема, однією з найбільш перспективних форм бібліотечної реклами
є реклама в мережі Інтернет, що «просуває» в мережевому середовищі
бібліотечний сайт. Мережева реклама (інтернет-реклама) – це реклама
бібліотек, їхніх ресурсів, продуктів та послуг за допомогою сучасних засобів зв’язку, новітніх інформаційних технологій, електронно-обчислювальних систем і глобальної мережі Інтернет.
До найбільш поширених форм реклами в Інтернеті належить банерна
реклама. Термін «банер» походить від англ. banner – прапор, транспарант
– графічне зображення рекламного характеру. Банери розміщують для залучення клієнтів, інформування або створення позитивного іміджу. Банери – одна із широковживаних форм реклами в Інтернеті. Рекламні банери
невеликі, найчастіше прямокутні графічні елементи, що розміщуються
на веб-сайтах, вони можуть бути текстовими, графічними, анімаційними і виконують роль гіперпосилання на сайт. За формою – це іконки, що
рекламують сайт і дають водночас можливість переходу на нього (виклик
банера – «клік» – приводить до переходу за гіперпосиланням), розміщуються або в певному місці за периметром рекламуючої сторінки, або ж
можуть бути «плаваючі». Художня й технічна досконалість банера говорить, з одного боку, про «солідність» рекламованого сервера та послуг, з
іншого – повинна бути за умови лаконічності привабливою для відвідувачів рекламуючої сторінки аби спонукати їх натиснути мишею саме на цей
банер. Сучасні інформаційні технології дають змогу проводити рекламну
компанію досить гнучко: показувати банери лише на певній, вибраній
клієнтом групі серверів, із заданою інтенсивністю або тільки у визначені
клієнтом проміжки часу, не показувати повторно банер користувачу, який
його вже бачив.
Розрізняють три види банерної реклами:
– використання спеціальних служб обміну банерами. Такі служби забезпечують показ банерів бібліотек на інших сторінках, замість показу на
сторінках бібліотеки чужих банерів;
– домовленість на розміщення банерів між двома й більше веб-сторінками, обмін ними;
–
платний показ свого банера на «чужих» сторінках.
Як зазначає А. Семенова, сенс банерної реклами не тільки в тих небагатьох користувачах, які прийшли на сайт, відреагувавши на рекламу.
Велике значення має процес створення іміджевої реклами. У людей, що
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бачили банер, зазначає науковець, складається враження про рекламовану бібліотеку й починає формуватися ставлення – позитивне або негативне, залежно від банера та характеру рекламованого сайта.
Розглянемо на прикладі сайт Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського. Внизу на сайті представлені банери – «партнери НБУВ»,
які мають зображення у вигляді логотипів, гербів тощо (рис. 1):

Рис. 1 Приклади банерів на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Також представлені інформаційно-аналітичні матеріали, які мають
суто інформаційний характер, а не комерційну її складову (рис. 2).

Рис. 2. Банери Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Бібліотеки інших країн також доволі часто використовують банерну
рекламу. Так, на сайті Національної бібліотеки Білорусі внизу зображено
банери інформаційного значення (рис. 3).

Рис. 3. Банери Національної бібліотеки Білорусі

Сьогодні можна констатувати, що банерна реклама стала найпопулярнішою формою реклами на інтернет-сайтах. Паралельно можна говорити також і про поширення інших форм рекламної діяльності в інтересах
популяризації інформаційної діяльності бібліотек. Усі ці форми роботи є
безсумнівно необхідними, потребують свого подальшого розвитку. Цей
процес сприятиме активізації бібліотечної діяльності в умовах сучасної
інформатизації.
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А. М. Кушерський, в. о. молодшого наукового співробітника Фонду
Президентів України НБУВ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ БІБЛІОТЕК США
Безсумнівно, сьогодні соціальні мережі стали однією з потужних, динамічних і швидких форм обміну інформацією. Соціальними мережами,
такими як Facebook, Twitter та іншими, користуються в повсякденному
житті понад мільярд людей, особлива популярність спостерігається серед
молоді. Мережеві продукти подібного типу дають змогу кожному окремому користувачу Інтернету представити себе, сформувати власну мережу
спілкування, а також встановлювати та підтримувати зв’язки з іншими.
Маючи широке тематичне спрямування, від неформального спілкування
до ділового та професійного, ці інформаційні інструменти дедалі ширше
застосовуються в діяльність широкого кола установ. Президентські бібліотеки США не стали виключенням.
Президентські бібліотеки США – національні установи, чиї інформаційні продукти здебільшого задовольняють американську аудиторію. Але
їх ресурси – документальна спадщина глави держави – дає їм можливість
задовольняти інформаційні потреби як національної так й інтернаціональної аудиторії. Саме це є основою широкого залучення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій до роботи установ, у тому числі
й засобів мережі Інтернет, таких як віртуальні соціальні мережі та інші
мультимедійні сервіси.
З технологічної точки зору соціальна мережа може розглядатися як інтерактивний, з великою кількістю користувачів веб-сайт, контент якого
наповнюється самими учасниками. Сайт являє собою автоматизоване соціальне середовище, яке дає можливість спілкуватися групі користувачів,
об’єднаних загальним інтересом. Тобто це онлайн-спільнота, учасники
якої обмінюються інформацією й беруть активну участь в обговоренні
певної теми.
Соціальні мережі та сервіси, що їх підтримують, виявилися ефективним методом забезпечення відвідуваності сайтів і зворотного зв’язку і,
таким чином, важливою формою генерації нової суспільно значущої інформації.
Президентські бібліотеки США як поліфункціональні інформаційні
центри не можуть нехтувати думкою користувача стосовної їхньої діяльності та результатів цієї діяльності. Нехтування цим може призвести до
потрапляння цих установ на периферію інформаційних процесів – стати
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лише установами, які зберігають масив документів, час від часу залучених у науковий обіг. Сучасне інформаційне суспільство потребує активної інформаційно-комунікаційної діяльності, тим більше від установ, що
оперують такими значущими інформаційними ресурсами. Отже, успіх
кожної сучасної установи полягає насамперед у налагодженні діалогу з
користувачем, як фактичним, так і потенційним.
Враховуючи це, надзвичайної актуальності набувають питання використання американськими президентськими бібліотеками інструментарію соціальних мереж для розвитку співтовариств, а також акумуляції
взаємодії установи та користувача. Для цього покликане використання
таких інструментів, як Facebook (табл.) та Twitter, що поліпшує функціонування бібліотек, підвищуючи рівень відвідуваності, взаємозв’язку, затребуваності інформаційної продукції тощо.
Найпопулярнішою глобальною соціальною мережею є Facebook, на
платформі якої працюють представники понад 190 країн світу, а користувачі щоденно встановлюють більше 20 млн додатків. Створений у 2004
р., уже 2007 р. мав понад 21 млн зареєстрованих користувачів, які переглядали більше 1,6 млрд с. на день. Таким чином, сайт став невід’ємним
джерелом інформації для своїх користувачів, оскільки кожний середньостатистичний користувач ресурсом витрачає близько 20 хв на перегляд
ресурсів сайта, та дві третини користувачів заходять на сайт хоча б один
раз на день.
						
Таблиця
Назва установи

Кількість
уподобань

Рейтинг

Президентська бібліотека-музей Герберта Гувера

3,177

4,4 (з 5)

Президентська бібліотека-музей Франкліна
Рузвельта

4,582

4,6

Президентська бібліотека-музей Гаррі Трумена

7,604

4,6

Президентська бібліотека Дуайта Ейзенхауера

5,422

4,6

Президентська бібліотека-музей Джона Кеннеді

33,000

4,7

Президентська бібліотека-музей Ліндона
Джонсона

2,513

4,1

Президентська бібліотека-музей Річарда Ніксона

5,438

4,4

Президентська бібліотека Джеральда Форда

2,239

4,3

Музей Джеральда Форда

3,201

4,3
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Президентська бібліотека-музей Джимі Картера

7,897

4,5

Президентська бібліотека Рональда Рейгана

15,000

4,7

Президентська бібліотека-музей Джорджа Гербера
Вокера Буша

14,000

–

Президентська бібліотека-музей Вільяма Клінтона

7,888

4,5

Президентська бібліотека-музей Джорджа Вокера
Буша

27,000

4,7

Відвідавши сторінки президентських бібліотек США у Facebook, ми
виявили, що вони використовуються як плацдарми спілкування з користувачами реальними й потенційними; професійного спілкування та професійного розвитку; надають методичну допомогу; представляють організацію та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, маркетингову
діяльність (залучення нових користувачів, маркетингові дослідження),
електронні виставки, путівники та керівництва (відео, аудіо); інформування про нові надходження; публікують новини й анонси заходів, фото- і
відеозвіти.
Соціальні мережі ми можемо розглядати, як один з каналів виведення
інформаційних «товарів» Президентської бібліотеки США на інформаційний ринок. Соціальні мережі за своєю структурою об’єднують людей
різних прошарків, вікових груп тощо, і цим можна пояснити обрання їх
як інструмент інтернет-маркетингу установами. Вдала стратегія дає змогу охопити якомога ширшу цільову аудиторію, що, у свою чергу, забезпечить ефективне просування того чи іншого товару, в нашому випадку інформаційного продукту чи ресурсу.
Відтак ми можемо говорити про те, що соціальні мережі виступають
як своєрідні реклами установи, що має перспективу позитивного впливу на загальний імідж бібліотеки. Спробуємо сформулювати основні переваги на користь просунення президентських бібліотек через віртуальні спільноти:
– більш ширша цільова аудиторія, оскільки соціальні мережі та додатки за своєю популярністю перевищують традиційні ресурси, поступаючись лише пошуковим ресурсам, до того ж аудиторія зростає кожен день;
– можливість отримувати зворотний зв’язок від користувачів й оперативно реагувати на нього;
– прихована реклама, повідомлення розглядаються як рекомендації.
Сучасні соціальні мережі дають можливість отримувати детальні звіти стосовно відвідуваності, використання посилань, статей, поширення контенту. Відтак, співробітники бібліотек мають змогу відслідковувати популярність створеної віртуальної сторінки, спільноти, або групи ко-
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ристувачів, діяльність учасників на своїй платформі (наприклад Facebook
Insights), а тим самим бачити, що є привабливим для аудиторії, а що – ні;
дізнатись думку про той чи інший інформаційний продукт.
В умовах формування інформаційного суспільства велике значення набуває представлення у мережевому середовищі таких поліфункціональних інформаційних центрів, як президентські бібліотеки США, зокрема,
і через соціальні мережі, які поряд з іншими соціальними медіа сьогодні можна розглядати в якості одного з векторів трансформації системи інформаційного обслуговування. Вони дають змогу поєднувати як традиційний доступ до ресурсів президентських бібліотек, так і створювати
нові форми обслуговування користувачів, що пов’язані з широким використанням соціальних мереж, блогів, мультимедійних сервісів.
Ж. В. Самохіна, молодший науковий співробітник відділу бібліотекознавства НБУВ
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ
У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕКАХ
Сьогоднішня інформатизація суспільства ставить перед бібліотечними установами завдання вибору інноваційних форм свого подальшого розвитку, а просування бібліотечних послуг в умовах ринку неможливе без використання засад маркетингу, зокрема використання в усіх ланках діяльності бібліотек маркетингових підходів. В умовах інформатизації суспільства значної актуальності набуває використання досвіду маркетингової діяльності наукових бібліотек зарубіжних країн. Маркетингова складова бібліотечної діяльності зарубіжних наукових бібліотек передбачає формування попиту на бібліотечно-інформаційні послуги, популяризацію нових форм і методів сервісної роботи бібліотек, створення їх позитивного іміджу тощо. Елементи маркетингу застосовуються у
бібліотечно-інформаційній діяльності, довідково-бібліографічному обслуговуванні, культурно-просвітницькій роботі. Про посилення маркетингової складової бібліотечно-інформаційного обслуговування вітчизняних і зарубіжних бібліотек говорить те, що вона постійно розширює
сферу свого впливу. Зараз для оптимізації бібліотечного сервісу активно
проходить розвиток електронних інформаційних ресурсів, для задоволення потреб віддалених користувачів розвиваються технології дистанційного обслуговування.
Ознакою часу стає також проведення спеціальних маркетингових
досліджень національними та науковими бібліотеками. Так, науководослідна робота у Національній бібліотеці Узбекистану ім. Алішера На-
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вої ведеться у багатьох напрямах, серед яких і маркетингові дослідження. Бібліотекою створено веб-сайт (www.natlib.uz), де розміщено інформаційні ресурси та представлено весь спектр послуг бібліотеки, зокрема
тих, якими можна скористатися у віддаленому доступі.
Діяльність Національної наукової бібліотеки Китаю включає в себе
значний перелік наукових досліджень у галузі книгознавства, бібліографознавства та бібліотекознавства, соціальних комунікацій, архівознавства та документознавства, інформаційних технологій, а також бібліотечного маркетингу. Зокрема, досліджуються аспекти поліпшення бібліотечного сервісу, впровадження новітніх послуг, розробки форм інноваційної
діяльності бібліотеки. У бібліотеці створено потужний веб-портал (www.
nlc.gov.cn), який містить значний обсяг інформації щодо наявних ресурсів
і діяльності бібліотеки. Важливу роль у популяризації роботи бібліотеки
відіграє окремий блок на веб-порталі, що відображає інформаційні ресурси бібліотеки: енциклопедії та довідники, мультимедійні матеріали та ін.
Спеціальна сторінка присвячена новинам у галузі науково-технологічного
розвитку як у Китаї, так і у зарубіжних країнах. У своїй діяльності щодо
створення електронних баз даних Національна наукова бібліотека Китаю
тісно співпрацює з Національною науково-технічною та Китайською національною електронною бібліотеками. Вони об’єднали свої електронні
ресурси в інтегровану систему, що значно спрощує роботу дослідникам.
Насамперед, така система спрямована на обслуговування науковців Академії наук Китаю.
Нью-Йоркська публічна бібліотека (NYPL) – це четверта за величиною
наукова бібліотека світу. Набирає обертів електронна бібліотека NYPL –
читачі можуть завантажувати на певний термін будь-яку книгу, що виходить у світі. Завдяки Інтернету читачі NYPL, використовуючи номер
картки та пароль, можуть у віддаленому доступі не лише «погортати»
бази даних тисяч оцифрованих газет, журналів та енциклопедій, але й
прочитати будь-яку книгу, що вийшла у світі. Бібліотека своїми силами
оцифровує приблизно 50 тис. найменувань у рік і бере участь у проекті
Google Books Library Project, у рамках якого колекції головних книгосховищ світу безкоштовно виставляються в Інтернеті. За минулий рік сайт
www.nypl.org відвідали 29 млн осіб. Головна приманка – можливість безпосередньо запитати бібліотекаря про що завгодно в розділі Ask NYPL 24
години на добу, сім днів на тиждень, з будь-якої точки світу, знаючи тільки англійську або іспанську мови.
У межах публікації акцентуємо увагу на прикладах систем інформаційного маркетингу «бібліотека-читач» і «читач-читач». Система
«бібліотека-читач» розвивається здебільшого за рахунок сервісів, які
представлені на веб-порталах наукових бібліотек. Наприклад, запрова-
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джено сервіси інформаційного пошуку через мобільні пристрої у Бібліотеці Конгресу США, Британській бібліотеці, Російській національній бібліотеці тощо.
Упродовж останніх років бібліотеками Ісламської Республіки Іран були
впроваджені нові форми інформаційної роботи, нові підходи до обслуговування читачів. Так, спеціально для Національної бібліотеки та архіву
ІРІ, яка готує національну бібліографію та створює національну електронну бібліотеку, відповідна фірма розробила послугу пошуку національної
бібліографії через мобільний телефон. Тепер користувачі мають розширений доступ до всіх інформаційних ресурсів бібліотеки.
Треба відмітити, що завдяки впровадженню сучасних форм комунікації та внаслідок розширення маркетингових кроків у бібліотеках набув
популярності такий засіб інформаційного маркетингу як buzz-маркетинг,
коли читачі в процесі спілкування між собою передають відповідну інформацію за схемою «читач-читач». Причому шляхи передавання інформації через механізми buzz-маркетингу різні. Оцінки та враження можуть
передаватися між читачами під час особистого контакту, за допомогою
електронної пошти, телефону, а також інших засобів комунікації. Таким
чином, buzz-маркетинг належить до засобів інформаційного маркетингу,
що дають шанс бібліотекам на ефективне рекламування своїх послуг, на
підвищення їх ролі в суспільстві. Приклади вдалого використання buzzмаркетингу відмічалися у бібліотеках Польщі (зокрема, у бібліотеці Гданського університету) та США (зокрема, в Асоціації академічних і наукових бібліотек).
У 2012–2013 рр. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
проводила комплексний моніторинг, спрямований на вивчення читацької
думки щодо рівня якості бібліотечно-інформаційного обслуговування в
Бібліотеці, зокрема електронних науково-інформаційних ресурсів (ЕНІР)
та онлайн-сервісів. Результатами дослідження стало визначення недоліків і проблем в обслуговуванні бібліотечно-інформаційними ресурсами
та у системі платних послуг НБУВ, розробка рекомендацій щодо підвищення якості послуг і покращення умов роботи читачів Бібліотеки відповідно до їх потреб та інтересів.
Таким чином, якщо розглядати сучасні бібліотеки з точки зору сервісної політики, задоволення інформаційних потреб читачів, формування
позитивного іміджу бібліотеки, то очевидно, що тема розвитку бібліотечного маркетингу стає пріоритетною. Бібліотеки мають постійно проводити маркетингові дослідження з вивчення попиту користувачів, адже сьогодні дуже важливо знати, якою мірою задоволені читачі роботою бібліотеки, тими послугами, які вона надає (виставки нових надходжень, доступ до електронних інформаційних ресурсів через Інтернет, можливість
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отримати електронні копії статей з наукових видань, консультування читачів з пошуку в електронних інформаційних ресурсах і каталогах, надання інформації електронною поштою, виконання віртуальних довідок, доставка книг у системі міжбібліотечного абонементу тощо).
М. В. Кудєліна, студентка магістратури кафедри книгознавства та бібліотекознавства КНУКІМ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Студентство – це покоління, яке активно працює в інформаційному
просторі, і потреби в застосуванні інформаційних технологій є досить актуальними. Сьогодні нормою життя для студентства є Інтернет, електронні бібліотеки, електронні підручники і т.д. Навчальний заклад складається зі студентства та професорсько-викладацького складу. Ці дві категорії постійно комунікують в інформаційно-культурному просторі за рахунок нових наукових інформаційних технологій.
Вищі навчальні заклади реалізують програми розвитку освіти України. Ці програми формуються відповідно до: ЗУ «Про Національну програму інформатизації», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року», Постанови Кабінету Міністрів, Колегії освіти та науки
України та ін.
Згідно ЗУ «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998
програма спрямована на вирішення таких основних завдань:
–
застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій;
–
формування системи національних інформаційних ресурсів;
–
формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг.
«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021
року» затверджена Указом Президента України № 344/2013 містить такі
стратегічні напрями:
• забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;
• застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі поряд із традиційними засобами інформаційно-комунікаційних
технологій;
• створення електронних підручників та енциклопедій навчального призначення;
• розвиток мережі електронних бібліотек на всіх рівнях освіти;
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•

вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти та науки.
Міністерство освіти і науки України також у цілому ряді нормативноправових актів, зокрема в проекті Закону «Про вищу школу» зобов’язало:
– підвищення ролі та значення бібліотек, забезпечення широкого доступу студентів до мережі Інтернет.
– створення електронних підручників, навчальних посібників, навчальних відеофільмів, аудіозаписів та інших матеріалів для розміщення в мережі Інтернет.
– забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності та інтеграції з виробництвом.
У практичній діяльності втілення законодавчої бази ми можемо спостерігати на прикладі Наукової бібліотеки КНУКіМ і Наукової бібліотеки НаУКМА.
Основним видом діяльності бібліотеки КНУКІМ є забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів
університету, організація та проведення конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературно-мистецьких заходів.
Наукова бібліотека КНУКіМ регулярно оновлюється сучасними спеціалізованими виданнями та необхідною фаховою літературою. Наукова бібліотека активно формує власну електронну бібліотеку.
Для забезпечення науково-дослідної діяльності науково-педагогічних
працівників відділ наукової інформації виконує різноманітні довідки (тематичні, усні, письмові) з використанням інтернет-ресурсів , фондів НБУ
ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України.
Бібліотека НаУКМА – навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ університету, що забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі
академічного та дослідницького процесів у НаУКМА.
У бібліотеці заморожено картковий каталог: усі надходження починаючи з 1996 р. відображені у електронному каталозі, що дає змогу швидко
знайти потрібну інформацію простим або комбінованим способом залежно від складності запиту. Організовано доступ до повнотекстових електронних журналів.
Також Науковою бібліотекою було запропоновано новий інноваційний вид обслуговування – використання електронних рідерів для читання електронної версії книг.
Бібліотека НаУКМА має унікальний досвід становлення за досить короткий час як потужної, якісно сформованої за складом колекцій книгозбірні, знаного та визнаного в Україні лідера в галузі впровадження нових
інформаційних технологій та інших інновацій.
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Якщо поглянути критично, то Наукова бібліотека НаУКМА має багаторічний досвід запровадження інноваційних технологій. Саме тому він
випереджає майже всі університетські бібліотеки України. КНУКіМ порівняно молодий університет, його наукова бібліотека розвивається в тісній взаємодії з усіма структурними елементами університету, враховуючи всі інновації сучасності.
О. В. Рупчева, студентка V курсу факультету культурології КНУКІМ
КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПЕРСОНАЛУ БІБЛІОТЕК
В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Особливості будь-якої професійної діяльності проявляються в культурі
спілкування фахівця. Важливо розуміти, що рівень володіння діловою комунікацією істотно впливає на всі аспекти людського життя. Це також не
оминуло сучасні бібліотеки, які мають перейти на загально новий рівень
володіння діловою комунікацією для досягнення своєї мети як державної інформаційної установи. Це приводить до того, що бібліотеки змінюються у сучасному суспільстві, позиціонуючи себе як установу, що може
оновлюватись, знаходитись у постійному русі та відповідати сучасним
вимогам читачів. Усе це відображається на комп’ютеризації, кваліфікації
персоналу, конкуренції та співпраці з іншими бібліотеками. Разом з тим
бібліотекарі мають відповідати високому стандарту володіння діловими
комунікаціями для виступів на конференціях, обміну досвідом і надання
високоякісної інформації.
Бібліотекарі стають ключовими фігурами, від яких залежить можливість реального підвищення рівня інформаційної культури читачів, адже
саме бібліотеки забезпечують доступ населення до скарбів світової та національної культури.
Комунікативна культура бібліотекаря впливає на ефективність його роботи. Саме від неї залежить, чи зможе бібліотекар створити сприятливу для читача атмосферу і чи допоможе він читачеві досягти своєї мети.
В основі комунікативної культури лежать загальноприйняті моральні вимоги до спілкування, нерозривно пов’язані з визнанням неповторності, цінності кожної особистості: ввічливість, коректність, тактовність,
скромність, точність, люб’язність.
Важлива роль мовної культури бібліотекаря. Володіння промовою,
всім її багатством – це показник і загальної культури, і професіоналізму,
і знання правил етикету.
Під час спілкування із користувачами бібліотекар має проявляти щи-
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рість, скромність. Мовлення повинно бути помірної гучності, інтонаційно плавним, м’яким, чітким, наповненим вишуканими словами.
Мова бібліотекаря повинна бути літературною, з неї виключаються
просторіччя, вульгаризми та жаргонні слова. Є мовні стандарти, що полегшують будь-яке спілкування. Їх набір повинен бути в арсеналі професіонала та повинен ним використовуватися. Вони допомагають вибудовувати відносини і з читачами, і з колегами.
Зважаючи на те, що з розвитком новітніх технологій почали змінюватися різні аспекти людського життя, це не оминуло бібліотеки, які поступово перейшли у віртуальний вимір. Якщо раніше ділове спілкування включало такі аспекти етикету, як ввічливість, тактовність, психологічний стан співрозмовника, його настрій та індивідуальні особливості,
то в наш час віртуальне спілкування найчастіше проходить письмово, через чати або електронну пошту. Це зводить до мінімуму раніше необхідні правила та акцентує особливу увагу на вмінні письмово висловлювати свої думки.
Непристойні манери переносяться в Інтернет так само, як вони переносяться в будь-яке середовище спілкування людей. Для протидії некультурним людям спільноти Інтернету розробили зведення правил поведінки і назвали його нетікет. Netiquette – (неологізм, є злиттям слів «мережа»
(англ. net) та «етикет») це набір приписів про правила поведінки в мережі. Коли Ви освоюєте нову культуру – а кіберпростір, звичайно, має власну культуру – то можете здійснювати деякі помилки. У віртуальному просторі легше забути про те, що ви спілкуєтеся з живими людьми. У результаті – частково через цю «забудькуватість» деякі роблять неприємні помилки. Якщо слідувати декільком простим правилам, то з меншою ймовірністю виникатимуть помилки, які можуть перешкоджати успішній діловій або неформальній комунікації.
Основні правила нетикету:
1. Пам’ятайте, що Ви говорите з людиною. Поставте себе на місце
людини, з якою говорите. Відстоюйте свою точку зору, але не ображайте оточуючих. Не забувайте про головний принцип мережевого етикету: всюди в Мережі знаходяться реальні люди.
2. Дотримуйтеся тих самих стандартів поведінки, що і в реальному
житті. У реальному житті більшість з нас підкоряється законам, інколи через обмеження, іноді через побоювання бути спійманим. У
віртуальному просторі шанси бути спійманим порівняно невеликі.
Люди іноді забувають про те, що «за екраном» знаходиться жива
людина, і думають, що в Мережі правила поведінки не такі самі,
як у звичайному житті. Усе одно – це омана. Стандарти поведінки
можуть відрізнятися в різних точках віртуального простору, однак,
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вони не більш м’які, ніж у реальному житті.
Пам’ятайте, де Ви перебуваєте в кіберпросторі. Netiquette змінюється від комп’ютера до комп’ютера. Те, що без вагань приймається в одному місці, можуть порахувати за грубість в іншому. Висновок: не переходьте навмання, опинившись у новій частині віртуального простору, спочатку вивчіть обстановку, а після цього вже
вступайте в розмову.
4. Поважайте час і можливості інших. Існує стереотип, що сьогодні
у людей залишається все менше часу. Ми витрачаємо менше часу
на сон і винаходимо нові пристрої, що дають змогу заощадити час.
Коли Ви надсилаєте електронну пошту або відправляєте повідомлення в конференцію, Ви фактично претендуєте на чийсь час. І
тоді Ви відповідаєте за те, щоб адресат не витратив цей час даремно. Перш, ніж Ви відправите людям свій лист, подумайте, чи дійсно вони мають потребу в ньому.
5. Використовуйте переваги анонімності. У мережі (наприклад, під
час конференцій) Ви можете зустрітися з тими, кого ніколи б не
зустріли в реальному житті. І жоден з учасників не бачить Вас. Таким чином, ніхто не засудить Вас за колір шкіри, очей, волосся, за
Вашу вагу, вік або манеру одягатися. Однак, Вас будуть оцінювати по тому, як Ви пишете. Таким чином, правила граматики відіграють важливу роль.
Отже, необхідно дотримуватися основних правил нетикету, пам’ятати
про повагу, ввічливість і люб’язність. Обов’язково розвивати свою комунікаційну культуру, відповідати сучасному рівню необхідних знань і навичок в інформаційних технологіях, а також не припиняти розвиватись у
цьому напрямку.
3.

Н. В. Орєшина, молодший науковий співробітник відділу наукового
опрацювання документів НБУВ
НАУКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
У НБУВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАПИТІВ
КОРИСТУВАЧІВ
Кожна ділянка технологічного процесу опрацювання документів, які
надходять до бібліотеки, має бути забезпеченою відповідними інформаційними, нормативними, методичними, довідковими ресурсами. Не є виключенням процес систематизації документів, який здійснюється згідно з класифікаційною системою, запровадженою у певній бібліотеці.
Під час своєї роботи систематизатор користується таблицями класифіка-
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ції, словниками, довідниками тощо, а також Робочими таблицями класифікації, які є переліком рубрик систематичного каталогу бібліотеки.
Саме кваліфікація, досвід фахівця, наявність методичних розробок, дотримання правил систематизації, а також можливість використання додаткових джерел інформації зумовлюють якість індексування нових надходжень, тобто точність визначення місця розташування певного документа за його змістом у каталозі. Відсутність належного методичного забезпечення процесу опрацювання документів може негативно впливати на формування каталогу, і, як результат, знижувати загальний рівень
інформаційно-пошукової системи бібліотеки.
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУВ; Бібліотека) використовує для систематизації документів повний варіант таблиць Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) для наукових бібліотек, які розробляли Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна, Державна публічна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна, Бібліотека АН
СРСР і Всесоюзна книжкова палата з 30-х років минулого століття протягом кількох десятиріч. Перше видання таблиць ББК для наукових бібліотек вийшло друком у 1960–1968 рр. і налічує 25 випусків. Сьогодні
розробкою та уточненням ББК керує Науково-дослідний центр розвитку
ББК, який працює у Російській державній бібліотеці. Він є відповідальним за видання та використання ББК. 2001 р. розпочато випуск Середніх
таблиць, які на сьогоднішній день є основними.
У 1991 р., коли Україна стала незалежною державою, наукові зв’язки
НБУВ з розробниками ББК втрачаються, постає питання про самостійне оновлення, модернізацію Робочих таблиць класифікації Бібліотеки (РТКБ). Виникає проблема забезпечення систематизаторів сучасними таблицями ББК. Крім того, стають актуальними україномовні таблиці. Тому, головним правилом, за яким здійснюється систематизація документів, стали РТКБ, тобто перелік рубрик Генерального систематичного
каталогу НБУВ, створеного фахівцями Бібліотеки на основі повного варіанта ББК для наукових бібліотек і власних напрацювань. Вони розроблені з урахуванням особливостей структури фондів НБУВ шляхом уточнення та доопрацювання видання таблиць ББК зі збереженням структури
та змісту таблиць ББК, а також з дотриманням методики систематизації.
Також на їх основі організовано електронний каталог (ЕК) НБУВ. Таким
чином, РТКБ, або «Рубрикатор НБУВ» (РНБУВ), стали інформаційнопошуковою мовою і для електронної версії Генерального систематичного каталогу НБУВ.
Відповідно до словника бібліотечних термінів рубрикатор – це словник
рубрик у вигляді ієрархічної класифікації, призначений для формування
довідково-інформаційного фонду, інформаційних видань та інформацій-
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ного пошуку. Але ми розуміємо поняття «рубрикатор» як інформаційнопошукову мову, тобто важливіше лінгвістичне забезпечення автоматизованих інформаційно-пошукових бібліотечних систем. Таким чином, розробка РНБУВ є етапом створення автоматизованої системи наукового пошуку інформації, яка необхідна науковцям і спеціалістам з усіх галузей
науки та техніки як засіб швидкого та зручного доступу до фондів Бібліотеки.
У 2004 р. вийшов друком перший випуск РНБУВ, розроблений співробітниками Відділу систематизації НБУВ – «Таблиці територіальних типових поділів». Фахівці Відділу працювали над укладанням і підготовкою до друку таких розділів і підрозділів: «К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування» (2005 р.), «М1 Технологія деревини»
(2006 р.), «М2/7 Виробництва легкої промисловості» (2007 р.), «М9 Фотокінотехніка» (2009 р.), «Таблиця етнічних типових поділів» (2007 р.),
«М8 Поліграфічне виробництво» (2008 р.), «М9 Фотокінотехніка» (2009
р.), «Ж Техніка і технічні науки у цілому» (2010 р.), «Н Будівництво»
(2010 р.), «З81 Кібернетика. З97 Інформаційна та обчислювальна техніка» (2011 р.), «И Гірнича справа» (2012 р.). Готується до друку підрозділ
«З96 Автоматика та телемеханіка».
Під час роботи над цими випусками систематизатори зверталися за
консультаціями до спеціалістів Інституту української мови НАН України,
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Київського національного університету технологій та дизайну, Київського Національного університету будівництва і архітектури тощо. У процесі підготовки випусків РНБУВ до друку були враховані надані рекомендації та
пропозиції.
Усі випуски РНБУВ мають однакову структуру. Вони містять систематичну, алфавітну та довідкову частини. Усі випуски впроваджено у практику роботи в ЕК НБУВ.
Роботи з укладання та вдосконалення робочих таблиць класифікації
розділів і підрозділів РНБУВ тривають відтепер у Відділі наукової обробки документів, до складу якого увійшов Відділ систематизації; продовжуються роботи з ЕК НБУВ, передбачається його наповнення довідковими матеріалами.
Таким чином, готується і підтримується стійка основа існування як
традиційного (карткового), так і електронного систематичного каталогу. Робота над розробкою, уточненням, оновленням, редагуванням
РНБУВ є одним з важливіших етапів роботи Бібліотеки щодо створен-
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ня єдиної інформаційно-пошукової мови автоматизованої бібліотечноінформаційної системи українських наукових бібліотек, яка надасть можливість у повній мірі використовувати накопичений науковий потенціал і,
безперечно, є інноваційною технологією у науково-інформаційному просторі України.
Є. А. Рибак, молодший науковий співробітник відділу комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування бібліотечноінформаційних ресурсів НБУВ
ДАРУВАННЯ У ЗБАГАЧЕННІ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Формування фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) – один з найважливіших напрямів її дiяльностi, оскільки
документні ресурси є основним фундаментом забезпечення загального доступу до інформації широкого кола читачів та iнформацiйно-аналiтичного
забезпечення вищих органів законодавчої та виконавчої влади держави.
Сучасна стратегія розвитку НБУВ спрямована на максимально повне
охоплення національного документного потоку, а також відбір найцінніших зарубіжних документів. Останнім часом спостерігаються значні зміни у сфері книговидання та книгопостачання України, які не могли не
вплинути на систему поточного комплектування фондів НБУВ і внесли
істотні корективи щодо політики ретроспективного комплектування. Ретельне вивчення джерел комплектування дало змогу визначити міру забезпечення, повноту та оперативність надходжень по кожному джерелу,
уточнити їх ефективність та окреслити практичні шляхи вдосконалення.
Джерела надходження документів до НБУВ: обов’язковий примірник
видань України, вітчизняний та міжнародний документообмін, дари тощо.
Зупинимося на характеристиці одного з джерел комплектування фондів
НБУВ – дарування. Дари надходять до відділу комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування бібліотечно-інформаційних
ресурсів (ЦФБІР) НБУВ у вигляді видань або документів інших форм
на будь-якому носії інформації, що становлять предмет комплектування
НБУВ та передбачені її Профілем комплектування. Дари поділяються на
дари установ України, дари установ інших країн та дари окремих осіб.
Умови нестабільності, в яких змушені працювати комплектатори, надали цьому джерелу вагомого значення. Дари становлять близько 10 %
від загальної кількості надходжень документів та істотно поповнюють
фонди НБУВ не тільки дублетними, а й першими примірниками видань.
Інколи НБУВ отримує в дар цінні та рідкісні видання, як сучасні, так і ми-
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нулих років. Окремо можна виділити колекції приватних осіб, що становлять переважну частину дарів. Проте надходження дарів не можна розглядати як результат пасивного комплектування. Залученню приватних
книгозбірень або конкретних видань до фондів НБУВ передує активна,
наполеглива робота з їх власниками.
У 2013 р. з метою інформування користувачів про нові надходження до
НБУВ за джерелом «дари» відділ комплексного формування бібліотечних
фондів ЦФБІР започаткував електронний інформаційний ресурс – розділ
«Дари НБУВ» на оновленому офіційному сайті НБУВ http://www.nbuv.
gov.ua/gifts, в якому розміщується інформація про дари та дарувальників.
З огляду на потреби відділу при створенні ресурсу були сформульовані такі завдання:
– оперативне розміщення на сайті НБУВ інформації про дари та дарувальників;
– можливість представлення інформації про дарувальників, бібліографічного та аналітичного опису подарованих документів, рефератів та
анотацій;
– можливість представлення фотоматеріалів, графічних даних та інших зовнішніх об’єктів, включаючи ресурси Інтернет;
– можливість використання раніше наведеної інформації про дарувальників;
– можливість пошуку необхідної інформації за прізвищами дарувальників і за роками.
Робота зі створення та впровадження ресурсу проводилася спільно з
відділом програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж
НБУВ на основі матеріалів, наданих співробітниками відділу комплексного формування бібліотечних фондів.
Закінчуючи характеристику цього джерела комплектування фондів,
слід зазначити, що перегляд і відбір пропонованої в дар літератури є досить трудомісткими процесами, які, на перший погляд, дають незначні
за кількістю надходження. Проте ці процеси себе цілком виправдовують,
оскільки дають можливість отримати рідкісні та унікальні видання, які
відсутні у фондах НБУВ, а також літературу, що не надійшла з інших джерел комплектування.
А. М. Лямець, завідувач сектору відділу комплексного формування
бібліотечних фондів Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ
І. А. Лавриненко, молодший науковий співробітник відділу комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування бібліотечноінформаційних ресурсів НБУВ
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ДЕПОЗИТАРНИХ
БІБЛІОТЕК ООН
Бібліотеки-депозитарії ООН створені для зберігання публікацій організацій ООН та поширення їхніх ідей серед читачів різних країн. Фактично ці установи об’єднують зусилля 185 держав, які прагнуть за допомогою друкованої та електронної продукції сприяти захисту демократичних
засад суспільства, дотриманню безпеки та прав людини. Бібліотека ООН,
організована в 1946 р., сьогодні забезпечує підтримку системи депозитарних бібліотек ООН у світі.
На території України депозитарієм ООН є Національна бібліотека
України ім. В. І. Вернадського (НБУВ), яка одержала цей статус у травні 1960 р. НБУВ також є депозитарієм таких організацій як ЮНЕСКО (з
1956 р.), Міжнародна організація праці (з 1958 р.), МАГАТЕ (з 1959 р.),
Всесвітня організація торгівлі (з 1967 р.), Всесвітня організація охорони
здоров’я (з 1970 р.), Міжнародний суд (з 1970 р.), Міжнародна організація цивільної авіації (з 1971 р.).
В умовах депозитарію немає можливості чітко корегувати показники
надходжень, адже низка публікацій ООН може додаватися або зніматися
з друку. У І кварталі 2014 р. до Депозитарію публікацій ООН у НБУВ надійшли 1 292 мімеографовані документи, 16 книг, п’ять брошур, три продовжувані видання, один компакт-диск. Загалом до Депозитарію публікацій ООН надходить близько 7 000 документів щороку.
Відбір документів для Депозитарію відсутній. Це пояснюється залежністю від тематичних планів організацій ООН. Фактично Депозитарій виконує роль національної бібліотеки, тому до нього приймаються всі документи, що надходять. Проте слід розглянути відпрацювання варіанту
отримання від низки організацій ООН тих документів, які НБУВ вважає
потрібними для формування фонду і які не має можливості отримувати
за частковим депонуванням.
З 2013 р. комплектування Депозитарію публікацій ООН здійснює відділ комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування
бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ. Документи ООН опрацьовуються згідно з технологічною інструкцією «Централізоване бібліотечне
опрацювання документів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського» (К., 2013).
Урахування територіального аспекту та мовних особливостей регіонів, специфіки національних і культурних спільнот, політичного та соціологічного аспектів є надзвичайно важливим для прогнозування та підвищення ефективності діяльності Депозитарію. Для ефективного формування фонду необхідно всебічно вивчити попит користувачів на докумен-
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ти ООН.
Ретроспективне комплектування Депозитарію відбувається шляхом заповнення рекламацій за особливим зразком, який поданий у Адміністративній інструкції для співробітників депозитаріїв.
Оцінка депозитарного фонду та його потенціалу може визначатися за
допомогою декількох критеріїв: співвідношення отриманих Депозитарієм документів з попитом користувачів, оперативності отримання тих чи
інших документів ООН, ступеня використання документів, виявлення в
структурі фонду мало використовуваних видань. У Депозитарії публікацій ООН у НБУВ традиційно запитуваними виданнями є видання з міжнародного права, медицини, культури, техніки. Відповідно, саме за цими
основними тематичними рубриками є можливість відслідковувати ефективність наповнення фонду та визначати склад підсобного фонду.
С. Ю. Брянцева, провідний бібліотекар відділу комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування бібліотечноінформаційних ресурсів НБУВ
М. В. Крук, провідний бібліотекар відділу комплексного формування
бібліотечних фондів Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЮ
ЛІТЕРАТУРОЮ ПОТРЕБ МІЖНАРОДНОГО
ДОКУМЕНТООБМІНУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Станом на 01.01.2014 р. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) підтримує міжнародний документообмін (МДО) з 718
партнерами у 67 країнах світу: бібліотеки Академій наук – 52, національні та великі державні бібліотеки – 73, бібліотеки університетів і вищих
навчальних закладів – 153, редакції наукових журналів – 12, бібліотеки
музеїв – 51, бібліотеки наукових і науково-дослідних установ – 377.
Зарубіжні партнери в рамках документообміну отримують українські
наукові періодичні та продовжувані видання, які передають до обмінного
фонду НБУВ науково-дослідні установи (НДУ) НАН України.
Згідно з Постановою Президії НАН України «Про забезпечення Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського науковими виданнями для міжнародного книгообміну» від 11.11.2009 р., № 306, у 2013 р.
НБУВ отримала від НДУ НАН України 14 538 прим. видань (108 назв /
2453 компл.). Для порівняння, у 2012 р. було отримано 20 038 прим. видань. У 2011 р. обмінний фонд НБУВ поповнився на 20 842 прим. для по-
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треб МДО.
Основні надходження – це академічні періодичні видання видавничого
дому «Академперіодика», видавництва «Наукова думка» та видавництв
НДУ НАН України. Також для обміну використовуються видання, що
надходять за проектом «Українська книга» та видання НБУВ.
Основними причинами зменшення надходжень періодики від НДУ
НАН України є подорожчання видань і зменшення кількості документів,
які НБУВ отримує за МДО та передає до бібліотек НДУ. Також слід зазначити, що через фінансові труднощі передплата періодичних видань для
потреб МДО не проводиться з 2010 р., у той час, як певна кількість партнерів НБУВ по МДО замовляла тільки передплатні видання.
Негативні фактори зменшення фінансування МДО впливають як на
кількість партнерів по МДО, так і на репертуар зарубіжних видань, що
надходять до бібліотек НДУ НАН України.
Для стабілізації ситуації потрібно формувати обмінний фонд НБУВ
для потреб МДО, ґрунтуючись на засадах наукових комунікацій з НДУ.
Для цього потрібно систематично вивчати нові напрями їхніх наукових
досліджень та інформувати НДУ про перспективи отримання профільних для них зарубіжних видань. З метою інформування бібліотек НДУ
НАН України про нові зарубіжні видання співробітники відділу комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування бібліотечноінформаційних ресурсів НБУВ аналізують каталоги, проспекти та рекламні матеріали зарубіжних видавництв, що надходять до НБУВ. Протягом 2013 р. до бібліотек НДУ НАН України було передано понад 1 000
прим. рекламної продукції відповідно до напрямів їхніх наукових досліджень.
А. М. Лямець, завідувач сектору відділу комплексного формування
бібліотечних фондів Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ
КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК БЛИЗЬКОГО
СХОДУ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати дослідження історіографії щодо формування фондів бібліотек Близького Сходу говорять про те, що існує значний пласт літератури,
присвячений цій тематиці.
Серед чотирьох арабських країн Єгипту, Сирії, Алжиру та Тунісу саме
в Єгипті раніше за всіх була заснована національна бібліотека та у 1954 р.
ухвалений закон № 354 із захисту авторських прав, який містив положення щодо формування системи обов’язкового примірника. Таким чином,
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історія законодавчих актів, законів, директив про ОП та авторські права у
Єгипті бере свій початок у 1954 р. У 2002 р. вступила в силу нова редакція Закону щодо захисту авторських прав з додатками про функціонування системи ОП – Закон Єгипту «Стосовно захисту прав на інтелектуальну власність» під номером № 82.
Серед дослідників цього питання: М. Насар «Основи формування та
розвитку фондів у центрах навчальних ресурсів», Г. Ан-Наваясат «Розвиток бібліотечних фондів у бібліотеках та інформаційних центрах», М.
Салямат «Розвиток бібліотечних фондів», «Інформаційне обслуговування та розвиток бібліотечних фондів», Н. Мутаваля «Останні тенденції в
управлінні та розвитку бібліотечних фондів та інформаційних центрів»,
М. Тасдір, Х. Касім «Джерела інформації та розвиток бібліотечних фондів», М. Бактут «Розвиток фондів у бібліотеках факультетів гуманітарних та соціальних наук Університету Танта», М. Аль-Джанда «Розвиток
фондів у бібліотеці секції природничих та прикладних наук Університету
Мінуфіййа», «Мережа інтернет та забезпечення арабських бібліотек інформаційними ресурсами», Ю. Абду ль-Мааті «Розвиток фондів у бібліотеках та інформаційних центрах», «Формування та розвиток фондів у бібліотеках та інформаційних центрах на початку ХХІ ст.». У своїх працях
автори аналізують бібліотечні фонди, їх розвиток, визначають види бібліотек і характеризують їх організацію.
Починаючи з 1960 р., і до сьогодні виходить друком велика кількість
арабських підручників і посібників, що є вступом до бібліотекознавства
та інформаційних наук. Найчастіше всі вони мають схожі назви, наприклад, найпоширенішою з них є: Мадх̮алю лідіра:саті ль-мактаба:ті ва
‘ілмі ль-ма’алюма:т – Вступ до книгознавства та інформатики. Ці видання також частково окреслюють тему комплектування фондів бібліотек
Близького Сходу. Серед авторів цих підручників Х. Касім, Д. Бадір, М.
Аль-Гуш, Р. Дабас, А. Шаріф та інші арабські фахівці з бібліотечної справи та інформаційних наук.
Вивчення зазначеної тематики активізувалося з 1970 р. З’явилися праці Х. Касіма, присвячені джерелам інформації та розвитку фондів бібліотек («Джерела інформації та розвиток фондів бібліотек»). Проте слід зазначити, що праці, опубліковані до 1970 р., також містять інформацію про
формування та розвиток фондів арабських бібліотек, однак ці дослідження мають епізодичний характер.
З появою Інтернету та вдосконалення комп’ютерної техніки інформація про комплектування фондів бібліотек Близького Сходу почала
з’являтися на веб-сайтах. Найперше така інформація була розміщена на
сайтах арабських бібліотечних асоціацій. На сайті Арабської федерації з
питань бібліотек та інформації розміщені арабомовні матеріали з біблі-
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отечної справи. Приблизно з 2000 р. електронні документи, дотичні до
тематики формування бібліотечних фондів, почали з’являтися на сайтах
університетів арабських країн (університетських бібліотек), наприклад,
на сайті Університету Айн Шамс. Починаючи з 2002 р., Бібліотека Александріна публікує свої річні звіти, які містять статистичну інформацію
про формування та розвиток її фондів.
Сьогодні ми маємо змогу проаналізувати більше 50 сайтів національних бібліотек, університетів та інших закладів країн Близького Сходу, які
містять регламентуючі документи щодо формування фондів арабських
бібліотек.
Значний інтерес представляють матеріали, присвячені управлінню та
організації бібліотек (М. Альян «Управління й організація бібліотек та
центрів навчальних ресурсів»), огляди наукових досліджень та наукових
джерел (М. Хатіб «Огляди бібліотек, наукових досліджень і джерел інформації»), посібники та довідники зі створення бібліотек (М. Фашиг
«Довідник викладача зі створення бібліотеки»), дослідження публічних
бібліотек (А. Омар «Публічні бібліотеки між плануванням та реалізацією»).
Таким чином, джерельна база дослідження досить різноманітна та потребує подальшого вивчення.
Л. В. Присяжна, науковий співробітник аналітично-прогностичного
відділу Національної юридичної бібліотеки НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Для своєчасного забезпечення органів державного управління різного
виду інформацією з можливістю аналізу, прогнозування та моделювання ситуацій з метою формування бази знань і умов для вироблення оперативних і довгострокових управлінських рішень необхідна комплексна
система інформаційного забезпечення.
Інформаційно-аналітичні структури, що є підрозділами наукових бібліотек національного рівня, володіючи необхідним методологічним інструментарієм для інформаційно-аналітичного супроводу прийняття
управлінських рішень, спрямованих на вирішення актуальних проблем,
маючи оперативний доступ до великих масивів різноманітної за своїм характером інформації, роблять важливий внесок в інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади.
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Реалізація певної стратегії розвитку бібліотек можлива на основі побудови ефективної системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем і раціональним використанням внутрішнього потенціалу.
У зв’язку з цим, на основі критичного аналізу та узагальнення досліджень фахівців, пріоритетними напрямами інноваційної діяльності бібліотек, спрямованих на підвищення ефективності та якості забезпечення
потреб органів державної влади, пропонується вважати наступні:
– організаційні – спрямовані на вдосконалення зовнішніх комунікацій бібліотеки з урахуванням специфіки розвитку сучасних ЗМІ; адаптацію в інтернет-середовищі, зокрема, в соціальних мережах (ВКонтакте,
Facebook, блогосфера тощо);
– маркетингові – орієнтовані на розширення асортименту послуг, появу принципово нових інформаційно-консультативних послуг, у т. ч. навігаційних, входження бібліотечних установ у вітчизняний інформаційний простір з продуктами певної тематики, які підготовлені відповідно до
конкретних замовлень, та організація подальшого використання цих продуктів в інформаційному просторі;
– методико-технологічні – пов’язані з розробкою та використанням нових методик аналізу великих інформаційних масивів в інтернетсередовищі, аналізу запитів різних категорій користувачів, у т. ч. дистантних. У зв’язку з цим, організація роботи з формування нових
інформаційно-аналітичних продуктів для супроводу управлінської діяльності;
– кадрові – підвищення фахового рівня працівників аналітичних
служб, що пов’язане з динамічними перетвореннями в інфосфері. Ці інновації спрямовані на безперервну професійну освіту працівників бібліотеки та раціоналізацію творчого потенціалу кожного з них.
Водночас слід наголосити на деяких труднощах, що заважають ефективному використанню в цьому напрямку потужного потенціалу великих
наукових бібліотек. Ці труднощі можуть бути подолані шляхом впровадження розглянутих вище бібліотечних інновацій, за умов їх достатньої
фінансової та організаційної підтримки з боку держави.
У першу чергу, необхідно звернути увагу на занадто низьке технічне
оснащення бібліотек. Наприклад, низька пропускна спроможність каналу зв’язку ускладнює роботу працівників інформаційно-аналітичних підрозділів у пошуку інформації через Інтернет та оперативного поширення
власної інформаційної продукції.
Підвищення рівня технічного оснащення бібліотек сприятиме впровадженню організаційних, методико-технологічних і маркетингових інновацій при створенні бібліотеками інформаційно-аналітичної продукції для управлінських структур. Наприклад, для вдосконалення проце-
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су отримання достовірної та об’єктивної інформації щодо актуальних
соціально-економічних проблем у Службі інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (СІАЗ
НБУВ) постійно розширюється джерельна база за рахунок сайтів органів
державної влади, наукових установ, галузевих і новостворених інформаційних веб-ресурсів. На сьогодні вивчено та введено в робочі процеси на
постійній основі близько 600 сайтів.
Зі швидким розвитком інформаційних технологій та програмного забезпечення виникає проблема кадрів бібліотек, які здатні ефективно обробляти великі масиви повідомлень ЗМІ, особливо електронних, для підготовки аналітично-інформаційних видань для управлінських структур.
У зв’язку з цим, важливо налагодити підготовку, навчання та підвищення
кваліфікації як бібліотекарів, так і аналітиків. І цей процес має бути безперервним.
Загальновизнано, що якість обслуговування та задоволення запитів
користувача становить фундамент діяльності будь-якої організації. У
зв’язку з цим, необхідно прагнути до такої організації обслуговування,
щоб не тільки реагувати на запити користувачів, але й більш широко використовувати метод орієнтування на потреби користувача, відомий у літературі як «клієнт-орієнтований» метод, що найчастіше лежить в основі
побудови системи маркетингової інформації. Цей метод складається з таких компонентів, як аналіз потреб і завдань, оцінка ресурсів, моделювання поведінки користувача, проектування користувачів системи. Саме питання аналізу потреб різних груп користувачів і розгляд завдань, що постають перед ними, а також визначення ресурсних можливостей є першими кроками у розробці системи якісного інформаційного обслуговування.
У цьому контексті відмінною рисою інформаційно-аналітичних служб
при бібліотеках має бути їх органічна включеність у відповідні сфери діяльності, функціональний та організаційний симбіоз із соціальними інститутами та конкретними організаціями. При цьому бібліотечні структури під час інформаційного супроводу діяльності владних структур повинні бути нейтральними (незаангажованими) щодо тих чи інших процесів, оперативно реагувати на динаміку інформаційних потреб органів
державної влади з метою подальшої модифікації форм і змісту їх обслуговування. Це дасть змогу об’єктивно досліджувати процеси, які відбуваються в українському суспільстві, і надавати якісну синтезовану інформаційну продукцію, у т. ч. органам державної влади.
Просування бібліотечного сервісу до користувача є ринковокомунікаційною діяльністю бібліотеки, що спрямована на залучення до бібліотеки потенційних споживачів, зокрема, місцевих органів влади. Інформаційно-аналітична служба в регіоні може стати базо-
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вим фундаментом, складовою інформаційно-аналітичної системи загальнодержавного рівня, функціонування якої поєднує загальнодержавні та регіональні інтереси. Тобто, створення корпоративної мережі
інформаційно-аналітичних служб бібліотеки на тлі зростаючих потреб
управлінських структур усіх рівнів у оперативній та науково обґрунтованій інформації є об’єктивною необхідністю.
О. М. Рибачок, аспірант НБУВ
АРХІВ ЮНЕСКО: СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ, СКЛАД
І РОЗВИТОК
Сьогодення характеризується активним розвитком процесів конвергенції технологій, що ведуть за собою великі зміни у розвитку суспільства. Інформація стала стратегічним ресурсом держави, що охороняється
системою державної безпеки. Змінюється природа інформації та форми її
подання. Ці процеси безпосередньо впливають на особливість збереження та доступу до світової культурної спадщини.
Однією з найуспішніших організацій, яка працює у сфері
нала¬годження міжнародних зв’язків у сфері інформації, є ЮНЕСКО
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
– міжнародна організація, заснована 4 листопада 1946 р., яка завдяки
співпраці держав-членів у галузі освіти, науки та культури сприяє розвитку національної культури, охороні культурних пам’яток, зміцненню
миру, створенню гуманітарних підвалин усеохоплюючої системи міжнародної безпеки та стабільності, реалізовуючи довгострокові широкомасштабні міжнародні програми та проекти. Станом на початок 2013 р.
кількість країн-учасниць становила 195, серед них і Україна, яка набула
членства у 1954 р. та виступала iнiціатором багатьох міжнародних програм і проектів цієї організації.
Останнім часом з’явилася низка праць щодо різних аспектів діяльності ЮНЕСКО: у галузі інформаційної політики та міжнародного права –
праці Є. Макаренко, В. Соловйова, В. Артемової; збереження та охорони
культурної спадщини та програми “Пам’ять світу” – праці В. Максимової, Т. Каткової, Г. Ковальчук, Л. Мухи, О. Кравцової.
Одним з елементів потужної джерельної бази діяльності ЮНЕСКО є
Архів. Нині він нараховує 10 тис. лінійних метрів полиць, де розташовані документи на паперових носіях, фото- та аудіодокументи, а також 120
тис. мікрофільмів.
З 1996 р. справи щодо програм ЮНЕСКО систематизуються за системою, прийнятою в архівній справі – за походженням документів, тоб-
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то за назвою організації, від якої надійшли, та зі збереженням внутрішніх
зв’язків документів. Постійно зростає кількість електронних документів.
У 2007 р. в електронному архіві нараховувалося понад 3 млн 200 тис. документів.
Склад архівних справ відображає документи, що стосуються діяльності ЮНЕСКО, починаючи з 1946 р., та охоплює документи, кореспонденцію та публікації окремих інституцій, що передували ЮНЕСКО: Міжнародного Інституту Інтелектуальної кооперації (International
Institute for Intellectual Cooperation) (1925–1946); Конференції споріднених міністерств освіти (Conferences of the Allied Ministers of Education)
(1942–1945); Конференції щодо утворення ЮНЕСКО у Лондоні в 1945
р. (Conference for the Establishment of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation) (PrepCom); Підготовчого Комітету
(Preparatory Committee for UNESCO) (1945–1946).
Лише незначна кількість документів була оцифрована та представлена
в базі даних UNESDOC, що містить як повнотекстові версії документів,
так і бібліографію та надає доступ до найбільш значущих комплексів документів ЮНЕСКО з різних напрямів її діяльності. З травня 2007 р. скановані документи (ресурс нараховує понад 75 тис. документів) у повному
обсязі доступні безпосередньо в архіві ЮНЕСКО.
Секція аудіовізуальних документів Архіву зберігає основну частину аудіовізуальних колекцій, що стосуються періоду з 1950 р. до сьогодні. Серед них: колекція фільмів, що містить 12 500 коробок, 8 тис. відеокасет (понад 1 тис. назв), починаючи з 1951 р., близько 5 тис. плівок,
об’єднаних у 2,5 тис. назв (з 1983 р.); колекція фотодокументів (близько
29 тис. 35 мм слайдів, 140 тис. чорно-білих негативів, 1 тис. кольорових
35 мм негативів, 30 тис. радіо плівок).
Архівні фонди ЮНЕСКО організовані у 15 архівних груп (Archive
Group, AG), усередині – за темами. Існують генеральні хронологічні довідники: хронологія подій ЮНЕСКО за 1945–1987 рр., де містяться факти
та події з історії ЮНЕСКО з реферуванням документальних джерел Архіву (LAD.85/WS/4 Rev), а також хроніка подій за період 1945–1995 рр.
(UNESCO 1945–1995: A Fact Sheet (ARC.95/WS/1)). У свою чергу, архівні групи класифіковані на рівні сайтів і груп за предметною ознакою, напрямами, назвами організацій та подій, зокрема, AG 8. Secretariat Records,
1946 – X07.21 (569.3) – Relations with Lebanon official 1947–1966; X07.21
(569.3) NC – Relations with Lebanon National Commission – 1948–1960 та
ін.
Хронологічний принцип організації документів, наприклад, Секретаріату, реалізований у Організаційних чартах, які корисні дослідникам, зокрема, для розуміння функціональних змін в організаційній діяльності та
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простеження хронологічної послідовності.
В Архіві надають консультації щодо методик пошуку документів діяльності ЮНЕСКО. У цілому рекомендовано поєднувати різні пошукові системи та використовувати всі серії та напрями, за якими групуються документи, оскільки джерела мають багатофункціональний зміст і містять релевантну інформацію.
Таким чином, Архів ЮНЕСКО є розвинутою та розгалуженою
документально-інформаційною системою. Її характерні риси вказують не
лише на колосальну гуманістичну діяльність щодо прав людини на життя та національно-культурну самобутність, а й на право вільного доступу до інформації, на досягнення світової науки, культури, освіти, що декларуються ЮНЕСКО як Організацією Об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури.
І. П. Перенесієнко, молодший науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів НБУВ
БІБЛІОТЕЧНИЙ КАТАЛОГ І СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПОШУК
Отримати інформацію сьогодні не є проблемою. З розвитком світової
електронної мережі інформація може бути отримана практично у будьякий час і майже з будь-якої точки світу. Проблемою ж є отримання релевантної інформації. Вірогідність її отримання нині не гарантована навіть
після тривалих пошуків. Досліджуючи застосування законів Ранганатана до мережі Інтернет, А. Норузі відмічає «неясність якості інформації чи
цінності знання через відсутність якого-небудь виду експертної оцінки»
з огляду на мережу як «неструктурований та надзвичайно складний конгломерат усіляких інформаційних носіїв, створених різними людьми та
відшукуваними всіма категоріями користувачів».
Відповідно бібліотечна систематизація сьогодні – це не просто процес
зведення розрізнених знань про предмети об’єктивної дійсності в єдину наукову систему задля встановлення їхньої єдності. З позицій реалій
науково-інформаційного сьогодення, систематизація – це наука про науковий процес, що базується на класифікації, аналізі та синтезі істотних
властивостей певної об’єктивної системи. Головне ж завдання систематизації – репрезентувати зміст документа у вигляді класифікаційних індексів, що забезпечать його пошук у систематичному каталозі.
Бібліотечний каталог є головним орієнтиром для читачів, сприяючи
розвитку знання та безпосередньо пов’язуючи їх з інформацією. Як наголошується у звіті «Природа каталогу, що змінюється, та його інтеграція з
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іншими пошуковими засобами», підготовленому бібліотекарем Корнельського університету К. Келхоуном (K. Calhoun) на замовлення Бібліотеки
Конгресу, саме він, а не Google чи інший пошуковий сервіс, був першим
у наданні доступу до інформації протягом століть.
Про важливість каталогів опосередковано говорить той факт, що термін «каталог» за написанням і звучанням схожий у більшості європейських мов. Він є надзвичайно показовим прикладом інтернаціоналізму у
бібліотечно-інформаційній термінології. Перелік мов, у яких термін «каталог» збігається за значенням і аналогічний чи дуже схожий за звучанням, є досить довгим: catalog (ue) (англ.), каталог (укр., біл., болг., рос.,
серб.,), catalogue (фр.), katalog (нім.), katalog (польс., чес.), cata’logo (ісп.),
catalogo (іт.), catalogus (гол.), kataloog (ест.) і т. д. Іншою особливістю терміна є відмінність його американського варіанта, що завжди тяжіє до лаконізму (catalog), від британського (catalogue).
Люди здатні віднайти будь-яку інформацію (книгу) не зазираючи до паперових чи електронних каталогів. Напевно класичним таким прикладом
можна назвати А. Мальябеккі – хранителя середньовічної флорентійської
Лауренціани. За описом, змодельованим І. Рат-Вегом, «у його будинку
книжкові завали починалися ще з самого порога, передпокій був забитий
ними до стелі, у кімнатах височіли башти з книг і зміїлися книжкові редути – та так густо, що нікуди було сісти і важко було ходити; між книгами пролягала лише вузенька стежина, що давала можливість пробратися
з однієї кімнати до іншої. І А. Мальябеккі знав усі свої книги, знав, куди
яку частину треба перекласти, щоб дістати потрібний йому твір». Однак,
неприйнятність подібних підходів зумовлена об’єктивною необхідністю
побудови єдиної системи впорядкування знань, зрозумілої та придатної
для використання – бібліотечного каталогу. Саме він забезпечує структурування знання, виступає своєрідним дорожнім навігатором.
Таким чином, можна стверджувати, що в сучасних умовах, коли бібліотекам доводиться оперувати величезним інформаційним потоком, головним завданням при цьому залишається забезпечення результативності
пошуку за допомогою каталогу.
Т. П. Медвідь, молодший науковий співробітник відділу наукового
опрацювання документів НБУВ
СПИСОК КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У
ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ В КОНТЕКСТІ НАУКОВОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
СИСТЕМАТИЗУВАННЯ
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Сучасна бібліотека є складною інформаційною системою, яка формується як з традиційних, так і з нових інформаційних підсистем, важливу
роль серед яких відіграє електронний каталог (ЕК). Його створення – пріоритетне завдання автоматизації бібліотечних процесів. Для більшості бібліотек наявність ЕК стала буденною, але час від часу виникають нові й
нові питання, пов’язані з його організацією та веденням.
У Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) у
2010 р. запроваджено систему автоматизації бібліотек (САБ) «ІРБІС-64»,
у програмному середовищі якої створено базу даних – «EC Електронний
каталог НБУВ».
ЕК є складовою довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, основна функція якого – забезпечення оперативного та ефективного доступу
до інформаційних ресурсів бібліотеки, надання користувачам зручних засобів навігації в сучасному інформаційному просторі. ЕК є бібліографічною базою даних і містить упорядковану сукупність бібліографічних записів про документи. Головний елемент цієї бази – бібліографічний опис
документа, який доповнюється іншими елементами бібліографічного запису, наприклад, класифікаційними індексами, предметними рубриками,
ключовими словами тощо.
Із класифікаційних індексів, занесених до бібліографічних записів, у
ЕК автоматично формується словник індексів «Рубрикатор НБУВ» у базі
«ЕС Електронний каталог НБУВ». Класифікаційні індекси, як і деякі інші
компоненти бібліографічного запису, застосовуються як ключові елементи у процесі тематичного пошуку, тому якість індексування документів,
безперечно, зумовлює рівень виконання інформаційних запитів, а також
впливає на ефективність роботи бібліотечно-інформаційної системи в цілому.
Класифікаційний індекс розкриває зміст документа та утворюється
систематизатором за правилами загальної методики систематизації. Будьяка помилка в індексі документа може призвести до того, що цей індекс
не знайде свого місця в основному класифікаційному ряді, а під час пошуку за класифікаційними індексами цей документ не можна буде знайти. Помилки в індексах, як правило, порушують структуру словника індексів і тому ускладнюють роботу з інформаційною системою. У першу
чергу це стосується зайвих пробілів на початку класифікаційного індексу (перед літерою, яка позначає розділ знань). Така помилка призводить
до «випадання» індексів з основного класифікаційного ряду. Для того,
щоб індекс зайняв належне місце у словнику, його потрібно відредагувати – усунути зайвий пробіл.
Пробіл, як правило, ставиться:
– перед загальним типовим поділом;
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– за наявності в індексі двох загальних типових поділів (перед кожним із них);
¬ перед загальним типовим поділом після територіального типового
поділу (у дужках);
– у випадку індексування персоналій (перед ініціалами та прізвищем).
Потрібно пам’ятати, що літера, з якої починається індекс «Рубрикатора НБУВ» і яка позначає розділ знань, обов’язково має бути кириличною.
Літери латинського алфавіту застосовуються лише у випадку індексування персоналій, коли прізвище пишуть мовою документа.
ЕК НБУВ, як і будь-який бібліотечний каталог, потребує постійної уваги до себе. Систематичне поповнення та редагування ЕК утворюють один
з найважливіших напрямків роботи відділу наукового опрацювання документів.
Щодо редагування словника класифікаційних індексів, частина індексів, внесених до ЕК з помилками, потрапляє на початок словника. Це індекси, перед якими проставлено пробіл або будь-який інший знак, індекси, в яких відсутнє позначення розділу знань або розділ знань позначено латинською літерою. Також можна побачити деякі знаки, внесені замість класифікаційних індексів до бібліографічних записів (крапка, ХХХ
тощо). Ці помилки підлягають обов’язковому виправленню.
Недотримання загальних правил внесення класифікаційних індексів
призводить до порушення структури розділів «Рубрикатора НБУВ» у ЕК.
Таким чином, формування словника класифікаційних індексів у ЕК вимагає від систематизаторів як чіткого дотримання певних правил введення індексів, так і систематичного редагування відповідних розділів «Рубрикатора НБУВ» у ЕК. Як уже зазначалося, процес редагування передбачає також створення нових рубрик у базі даних «RUBR Рубрикатор
НБУВ», спрямоване на доповнення кожного бібліографічного запису повним розшифруванням класифікаційного індексу. Так індекс забезпечує
зв’язок між базами даних, розширює межі тематичного пошуку, сприяє
спрощенню та прискоренню процесів наукового опрацювання документів і виконання інформаційних запитів користувачів, тобто стає повноцінним елементом лінгвістичного забезпечення якісної автоматизованої
бібліотечно-інформаційної системи, здатної забезпечити високу точність,
повноту та оперативність пошуку інформації в сучасному інформаційному просторі.
Т. С. Медвідь, молодший науковий співробітник відділу наукового
опрацювання документів НБУВ
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ЕКОНОМІКА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ:
ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У РОБОЧИХ ТАБЛИЦЯХ
КЛАСИФІКАЦІЇ
Перебіг трансформаційних процесів в Україні визначає напрями
соціально-економічного розвитку держави. Не є винятком і соціальнокультурна сфера, трансформаційні процеси в якій розпочались стихійно,
без певної моделі у 90-х роках ХХ ст. Посилення процесів, спрямованих на зближення та взаємопроникнення культурної, освітньої, соціальної сфери суспільного життя, зумовили поліфункціональний розвиток соціокультурної діяльності та можливість соціально-педагогічного впливу
на різні соціальні спільноти.
Істотна активізація культурної творчості різних категорій та груп населення, поширення культурних ініціатив шляхом розвитку громадських
об’єднань, рухів, асоціацій, клубів, розвиток індустрії розваг і дозвілля
сприяли розкриттю багатьох економічних питань соціально-культурної
сфери у вигляді інформаційних ресурсів і документів.
Зафіксована на матеріальних носіях інформація, що зберігається у
фондах бібліотек, утворює інформаційні ресурси, які становлять інформаційні системи, тобто організаційно впорядковані сукупності документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів електронної техніки та зв’язку, що реалізують інформаційні процеси.
Обсяг інформації з питань економіки соціально-культурної сфери на
різних носіях у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського
(НБУВ) щорічно збільшується. Накопичення нової інформації, в свою
чергу, висуває на перший план завдання подальшого вдосконалення існуючих робочих таблиць класифікації. Саме тому виникла необхідність доповнення та деталізації підрозділу «У9(4УКР)49 Економіка інших галузей» робочих таблиць класифікації НБУВ (Рубрикатора НБУВ).
Зокрема, було прийнято методичне рішення змінити назву підрозділу
на «У9(4УКР)49 Економіка соціально-культурної сфери», оскільки в ньому збирається література з питань економіки охорони здоров’я, економіки культури, науки, освіти, економіки фізичної культури та спорту, економіки засобів масової інформації, економіки індустрії розваг, економіки мистецтва тощо. Назву підрозділу було взято за аналогією з Середніми таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), оскільки
вона повною мірою відповідає загальній спрямованості документів, які
збираються в цьому підрозділі.
Специфіка підрозділу полягала в тому, що під час систематизації документів з економіки певної галузі (науки, освіти, культури, спорту, охо-
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рони здоров’я, засобів масової інформації тощо) індекс утворювали приєднанням до основного індексу літери, яка позначає відповідний розділ
знань у робочих таблицях класифікації. У результаті доопрацювання цього підрозділу було прийнято рішення позначати перелічені вище галузі,
які становлять економіку соціально-культурної сфери, певними цифрами,
також запозиченими з Середніх таблиць ББК.
У результаті цього перероблений підрозділ «У9(4УКР)49 Економіка
соціально-культурної сфери» було доповнено 16 рубриками. Саме такий
детальний поділ підрозділу на значно більшу кількість рубрик забезпечує
якісний рівень систематизації документів з питань економіки соціальнокультурної сфери, а для читача – повноту та точність пошуку інформації
з необхідних для нього питань.
Отже, економічна наука є величезною скарбницею знань, накопичених людством протягом тисячоліть. Вона також акумулює узагальнення досвіду ведення суспільного господарства. Економічна наука вважається головним здобутком людей, кінцевим результатом життєвого шляху
окремих особистостей – учених, соціальних груп людей та, врешті-решт,
усього людства в цілому. Створення, примноження економічних знань і
захист їх від спотворень, а також передання здобутків економічних знань
наступним поколінням є вкрай відповідальною справою.
Слід зазначити, що з розвитком економіки соціально-культурної сфери, появою в ній інноваційних відкриттів змінюється і бібліотечна класифікація. Робочі таблиці класифікації потребують постійного вдосконалення, спрямованого на створення підґрунтя для ефективного використання наукової інформації, що безумовно сприяє подальшому розвитку
всіх сфер людської діяльності та економіки зокрема. Постійне вдосконалення робочих таблиць класифікації забезпечує функціонування пошукової системи бібліотеки як налагодженого механізму, оптимізує процес
тематичного пошуку інформації, а також підвищує рівень якості та релевантність його результатів.
Б. М. Костиря, молодший науковий співробітник відділу наукового
опрацювання документів НБУВ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У РОБОТІ СИСТЕМАТИЗАТОРА ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
На початковому етапі роботи систематизатора філологічного профілю
документи, які надходять до бібліотеки, розподіляються за напрямами:
поезія, проза, літературознавство, мовознавство, фольклор, дитяча література. Це дає змогу заощадити час і приділити більшу увагу літератур-
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ному жанру чи галузі філологічної науки.
Важливим аспектом роботи систематизатора є опрацювання енциклопедій та довідкової літератури. Серед видань, якими користується
філолог-систематизатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ), варто виокремити наступні: «Українська літературна
енциклопедія», «Краткая литературная энциклопедия», «Литературный
энциклопедический словарь», «Литературная энциклопедия терминов
и понятий», «Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь»,
«Письменники Радянської України. 1917–1987: Біобібліографічний довідник», «Літературознавчий словник-довідник» Р. Гром’яка, Ю. Коваліва та ін., «Теорія літератури» О. Галича, В. Назарця, Є. Васильєва, «Литература Древней Руси: Биобиблиографический словарь», «Енциклопедія українознавства», «Литературная энциклопедия русского зарубежья»,
«Вступ до мовознавства» М. Кочергана, «Сучасна українська мова» Л.
Шевченко, В. Різуна, Ю. Лисенка, «Українська мова: Енциклопедія» та ін.
Однією з проблем систематизатора сьогодні є застарілість енциклопедій та довідкових видань, якими він користується. Деякі видавничі проекти, такі як «Українська літературна енциклопедія», були заморожені,
деякі видання не надходять до бібліотек. Також систематизатори користуються Вікіпедією, але інформація цього ресурсу не завжди є достовірною. Іноді систематизатор звертається до сайтів, на яких міститься інформація з філології. Але при цьому одержані там відомості часом треба ставити під сумнів.
Під час систематизації літератури слід виокремити проблеми неоднозначності змісту літератури. Наприклад, документ про мову прози письменника. Перед систематизатором постає запитання: відносити таку книгу до підрозділу «прозові твори» чи «мова і стиль»? При виборі одного з
варіантів інший важливий аспект буде втрачений, і читач при пошуку літератури може не знайти потрібне йому видання. А виділення всіх важливих аспектів може призвести до перевантаженості систематичного каталогу.
Аналізуючи сьогодні проблеми систематичного каталогу, треба зазначити необхідність розподілу каталожних карток на твори вітчизняних і
зарубіжних письменників за жанрами, виокремлення періодів у розділах
літератури зарубіжних країн. Тривалий час у систематизаційній практиці у персоналіях і творах зарубіжних письменників період не виділявся.
Нині він позначається. Це може внести певні корективи у систематичний
каталог. Хоча в цьому питанні теж можуть існувати різні погляди. Якщо
при розподілі літературних епох межею між ХІХ і ХХ ст. за традицією
вважають 1917 р., то систематизатор повинен вирішити: відносити письменника до ХІХ століття, тому що його основні твори були написані до
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1917 р., чи до ХХ, тому що він помер після цього року. На наш погляд,
більш важливою є дата написання основних творів митця.
Нині виходить друком багато книг, автори яких вважають, що вони пишуть праці з філософії, психології чи історії, хоча фахівець із цих наук не
зміг би сказати, що вони написані на високому професійному рівні. У таких випадках ця література відносилась до нарисів про науку. Хоча віднесення книги до літератури теж повинно передбачати наявність певної художньої майстерності, що у цих виданнях наявне далеко не завжди. Але
часом буває, що нариси про літературу написані на високому художньому рівні, і важко однозначно сказати, чи слід їх відносити до літературознавства як науки. У цьому питанні від вибору систематизатора багато
що залежить. Необхідно звернути увагу на те, яку мету ставив перед собою автор.
Філологічна наука розвивається, і разом із нею змінюються оцінки та
переглядається класичний канон у літературі, що повинно відбиватися в
систематичному каталозі. У систематичному каталозі виділені окремими
роздільниками письменники, які вважалися провідними в радянську добу
і не вважаються такими нині. Сьогодні багато з них цікаві тільки фахівцям. Натомість чимало інших художників слова із другорядних перейшли
у провідні. Їхня творчість потребує виокремлення роздільниками в каталозі. При цьому в умовах плюралізму думок уявлення про класичний канон можуть бути різні. У цьому питанні слід керуватися не ідеологічною,
а художньою оцінкою творчості митця.
Отже, систематизатор відповідає на виклик часу, працює у тісному
зв’язку з читачем, відчуваючи його потреби. Для його ефективної роботи
необхідне постійне підвищення кваліфікації у тій галузі знань, якою він
займається, увага до інновацій та новітніх тенденцій у ній, що дасть змогу значно підвищити якість його діяльності. У такому випадку звернення
до довідкових видань буде зведене до мінімуму, і систематизатор зможе
прийняти швидке рішення на основі наявної інформації. А це важливо в
умовах стрімкого збільшення інформації та переоцінок у науці.
М. В. Ігнатюк, директор бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
КОРИСТУВАЧІВ ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
БІБЛІОТЕК ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розвиток вільного та демократичного суспільства в Україні неможливий без участі в цьому процесі самих громадян. Свідомий та активний
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громадянин – це, перш за все, людина, яка вільно орієнтується у потоці
інформації, здатна оцінити достовірність і актуальність часом суперечливих свідчень і фактів. У процесі формування такого громадянина значну
роль відіграє рівень розвитку його інформаційної грамотності.
Інформаційна грамотність є комплексом навичок і вмінь, які набуваються в процесі навчання. У цей комплекс входить відношення до самого процесу навчання, а також уміння користуватися інструментальними
програмними засобами, такими, як інтерактивні посібники, різні методики, групова робота тощо.
Можна визначити наступні форми та техніки навчання, які активно використовуються сьогодні бібліотекарями при формуванні інформаційної
грамотності користувачів:
інтерактивні навчальні програми, що реалізуються через бібліотечні
веб-сайти
• електронні демонстрації з практичними завданнями;
• вправи з використання електронних інформаційних ресурсів, які
самостійно виконуються малими групами користувачів;
• тренінги, орієнтовані на підтримку конкретних академічних курсів, тренінги з використання інформаційних ресурсів, що розробляються спільно з викладачами цих курсів і які пропонуються на
бібліотечному веб-сайті;
• семінари-тренінги, присвячені електронним каталогам, базам даних та іншим подібним ресурсам, що проводяться з користувачами;
• спеціальні навчальні курси з інформаційної грамотності.
Основною категорією користувачів, які мають найбільшу потребу у
розвитку своєї інформаційної грамотності, є студенти, аспіранти та учнівська молодь Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ), учні технікумів і коледжів аграрного профілю Житомирської області.
Процес розвитку сучасної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі в Житомирській області започатковує
формування обласного бібліотечного інформаційно-ресурсного центру
агроекологічного спрямування, осередком якого стало об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області.
До об’єднання входять дев’ять бібліотек аграрного профілю, серед яких: сім бібліотек технікумів, коледжів та їх філій, дві бібліотеки
науково-дослідних установ. Основним завданням Головної бібліотеки
об’єднання є координація діяльності з усіх напрямів бібліотечної роботи.
У 2014 р. було організовано навчання користувачів об’єднання з використанням онлайн ресурсів Асоціації «Інформатіо-Консорціум», у рамках
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якого користувачі отримали доступ до матеріалів повнотекстових баз даних BioOne, Polpred.com, East View Information Services, IMF eLIBRARY.
У процесі тестування цих ресурсів користувачі об’єднання з 01.09.2013 р.
по 01.03.2014 р. завантажили понад 4 600 документів.
З 2013 р. у ЖНАЕУ була введена дисципліна «Інформаційна культура студента» для студентів перших курсів усіх спеціальностей. Мета курсу – навчити навикам користування сучасними інформаційними ресурсами, знаходити необхідну інформацію та вміти вибирати раціональну
систему пошуку інформації щодо поставлених навчальних і наукових завдань. У 2013–2014 рр. досягнення цієї мети здійснювалось під час вирішення наступних завдань:
• освоєння раціональних прийомів і способів самостійного ведення пошуку інформації та систематизації даних відповідно до навчального процесу;
• оволодіння навиками та методами переробки інформації;
• вивчення та практичне застосування технології підготовки, оформлення результатів самостійної навчальної та науково-дослідної діяльності (рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей);
• користування повнотекстовими базами даних тощо.
У 2013/2014 навчальному році цей курс пройдуть понад 320 користувачів об’єднання.
У 2013 р. стартувала акція «Буккроссинг», яка покликана поширювати культуру активного читання серед користувачів і працівників бібліотек об’єднання. На полицях є художня та наукова література, книги з психології, історії, релігії, декоративно-прикладного мистецтва тощо. До дня
студента працівники бібліотеки ЖНАЕУ розробили листівки з умовами
акції та карту з позначками розташування поличок з книгами. Мета буккроссингу – розвиток культури активного читання в умовах вільного обміну книгами між користувачами.
У 2014 р. Головна бібліотека об’єднання апробувала новий напрям роботи з користувачами, спрямований на підвищення інформаційної грамотності користувачів, перш за все, студентів, – інтерактивні командні
змагання «Бібліоквест». Цей напрям засновано на використанні методів
«ігрофікації» (англ. – gamification), тобто використанні ігрових елементів
у неігровому контексті навчального процесу. Квест-проект – проблемне
завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються різні джерела інформації
У бібліотечному квесті брали участь три студентські команди – «Технобук», «Ботани» і «Ерудити», які виконували завдання протягом декількох днів у три етапи.
І етап (Фото-крос «Місто читає») – у м. Житомирі значна кількість
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місць, пов’язаних з книгою (пам’ятники української історії та культури,
музеї, бібліотеки). Кожній команді необхідно було зробити декілька фотографій поруч чи на тлі місць або предметів, що пов’язані з процесом
читання.
ІІ етап (Бюро творчих знахідок «Похід книжковим лабіринтом або
уяви себе бібліотекарем») – команди отримали маршрутні листи з переліком завдань і картою розташування відділів бібліотеки. Необхідно було
ознайомитися з автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою
«ІРБІС», здійснити пошук праць викладачів університету в електронному каталозі, зашифрувати декілька книг і нанести штрихові коди, ознайомитися з електронними періодичними виданнями, які доступні в локальній мережі університету та ін.
ІІІ етап (Гра-сміхотерапія «Бібліотечний куточок веселого настрою»)
– учасникам «Бібліоквеста» необхідно було розробити та представити
власний проект на підтримку читання та написати синквейн на тему «Бібліотека». Команди підготували кілька відеороликів про книгу, гумористичні вірші, сценки та плакати.
Таким чином, інформаційна грамотність є ключовим фактором в освіті протягом усього життя людини. Громадяни повинні розвивати свої інформаційні компетенції постійно, особливо в роки навчання, і тут працівники об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області відіграють ключову роль у забезпеченні інформаційної грамотності користувачів об’єднання.
Т. О. Королюк, старший викладач кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», канд. економ. наук
БІБЛІОТЕЧНІ УСТАНОВИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ
Сьогодні бібліотека є не лише інформаційним і культурно-освітнім
закладом, який забезпечує потреби користувачів бібліотеки, а й
інформаційно-комунікативним центром навчальних закладів, складовою національної інформаційної системи, на яку покладається реалізація функцій держави в рамках підвищення грамотності населення. Одним із напрямів реалізації державної інформаційної політики є підвищення ефективності використання інформаційної продукції для популяризації інновацій у фінансовій та соціально-економічній сферах діяльності,
для роз’яснення та ознайомлення із законодавчими змінами тощо. Вико-
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нання цього завдання передбачає створення розвинутої інформаційнокомунікаційної інфраструктури, яка має важливе значення для економіки
та реалізації принципу безперервності освіти.
Одним із чинників макроекономічної рівноваги виступають очікування суб’єктів господарювання, ключову роль у формуванні яких відіграє інформація. Однак сьогодні процеси глобалізації, інтеграції та
комп’ютеризації загострюють конкуренцію, що обумовлює асиметричність інформації, обмеженість об’єктивної оцінки та прогнозування
фінансово-економічної ситуації, у результаті чого зростає невизначеність
щодо майбутніх параметрів розвитку економіки. Саме інформаційна асиметрія стала однією із причин світової фінансової кризи 2008 р., а «інформаційний шум» – джерелом фінансової паніки.
Відсутність якісної та достовірної інформації на фінансовому ринку,
низький рівень фінансової грамотності споживачів фінансових послуг
становить основну перепону на шляху адекватної оцінки діяльності фінансових посередників та ефективності превентивних заходів з попередження шахрайств та інших незаконних дій, фінансових втрат. Усе вище
зазначене обумовлює зростання ролі державної інформаційної політики
у забезпеченні відкритості, прозорості та доступності інформації, що, у
свою чергу, сприятиме підвищенню фінансової грамотності та обізнаності громадян, прийняттю ефективних рішень і забезпеченню стабільності
розвитку національної економіки.
У рамках Стратегії реформування системи захисту прав споживачів
на ринках фінансових послуг на 2012–2017 рр. передбачається реалізація низки заходів з підвищення рівня фінансової грамотності та обізнаності споживачів фінансових послуг, серед яких варто відзначити наступні: 1) створення спеціальних електронних ресурсів і бібліотек з метою забезпечення доступу населення до необхідної інформації щодо фінансових установ і послуг; 2) створення комплексної системи забезпечення доступу до фінансової освіти населення протягом усього життя, що сприятиме формуванню належних навиків фінансової поведінки та забезпечить отримання фінансових послуг на належному рівні; 3) вивчення світового досвіду щодо механізмів забезпечення розроблення, постійної актуалізації та поширення інформаційних матеріалів для фізичних осіб із
стислим і доступним викладенням інформації про зміст фінансових послуг, основні ризики, права та обов’язки споживача, що виникають у результаті отримання такої послуги, орієнтовних/індикативних цін на них
на ринку, переліку фінансових установ, що мають право надавати такі послуги; 4) використання світового досвіду щодо підготовки та виконання
національної програми освіти споживачів фінансових послуг; 5) запровадження добровільних освітніх програм для дорослого населення на осно-
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ві існуючих навчальних закладів економічного профілю, на робочих місцях, а також у професійних та інших об’єднаннях, громадських організаціях з метою надання зацікавленим особам доступної та неупередженої
інформації, що сприятиме прийняттю свідомих, економічно та фінансово
обґрунтованих рішень; 6) визначення кола осіб, які сприятимуть підвищенню рівня фінансової грамотності населення, підготовка та проведення спеціальних просвітницьких акцій та програм; 7) підтримання ініціатив громадськості щодо розроблення програм, виконання яких спрямоване на підвищення рівня фінансової грамотності та обізнаності споживачів фінансових послуг тощо.
Таким чином, одним із шляхів підвищення фінансової грамотності
споживачів фінансових послуг є створення та розвиток електронних бібліотек або спеціальних тематичних сторінок (наприклад, у розрізі видів
фінансових послуг) на сайті бібліотеки, на яких би стисло та доступно відображалася актуальна інформація для пересічного населення з приводу
специфіки надання окремих фінансових послуг, основних ризиків їх споживання, прав та обов’язків, які виникають у результаті отримання такої
послуги, та інша необхідна інформація.
Слід відзначити, що аналітико-інформаційна продукція повинна спрямовуватися не лише на задоволення потреб науки, а й навчання та інформування пересічних громадян, які можуть звернутися до бібліотеки. Задовольнити потреби таких громадян можна шляхом реалізації принципу «зонування» масиву бібліотечної інформації; розробки віртуальних
презентацій та довідок; розміщення відеороликів та анімаційних фільмів; розміщення електронних копій статей, підручників; розміщення посилань на сайти органів державної влади, провідних журналів, колекцій
словників, довідників, енциклопедій тощо; надання довідкових послуг у
режимі chat; забезпечення доступності сервісних послуг, зокрема, електронного бронювання, попереднього замовлення тощо.
Враховуючи те, що інформація та мас-медіа є основними чинниками
формування суспільної довіри до фінансових інститутів, криза якої породжує паніку та фінансові коливання, підвищення фінансової грамотності населення є одним із чинників як забезпечення особистого добробуту,
так і розвитку фінансового ринку в цілому. Поряд з підвищенням фінансової грамотності населення необхідно широко задіяти бібліотеки у систему прийняття управлінських рішень органами державної влади шляхом
підготовки для них інформаційно-аналітичних матеріалів з різних питань
соціально-економічного розвитку країни.
П. В. Прудь, аспірант кафедри управління персоналом та економіки
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праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ ПО ПІДВИЩЕННЮ
ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ГРОМАДЯН
Інформаційна грамотність населення є невід’ємною складовою розвитку економіки в сучасному інформаційному суспільстві. Інформаційна грамотність передбачає знання комп’ютерних технологій та програм,
вміння знайти, оцінити та ефективно використати інформацію з різних
доступних джерел. Інформаційна грамотність неможлива без інформаційної культури, яка передбачає дотримання низки принципів обміну інформацією в суспільстві та формує світогляд громадян. При цьому основними принципами інформаційного обміну повинні виступати доступність, об’єктивність і прозорість інформації.
Ураховуючи сучасні процеси реформування пенсійної системи України, запровадження пенсійних інноваційних продуктів, інформаційна грамотність є одним із чинників підвищення соціального захисту пенсіонерів. У свою чергу, соціальний захист, відповідно до Конституції України
(ст. 46), – це система матеріального забезпечення та піклування держави,
яке надається громадянам пенсійного віку та тим, які не мають достатньо
засобів для існування. У контексті забезпечення соціального захисту пенсіонерів знання особливостей пенсійних програм, які пропонують банки,
страхові компанії чи недержавні пенсійні фонди, вміння оцінити їх ризики та переваги дають можливість суб’єкту прийняти вірне рішення та забезпечити гідний рівень пенсії у майбутньому.
Слід відзначити, що десятирічне реформування та функціонування багаторівневої пенсійної системи в Україні не сприяло зростанню якості соціального захисту пенсіонерів. Більше того, за прогнозами фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи, в Україні
очікується зменшення населення працездатного віку протягом 2015–2020
рр. на 1,5 млн осіб, відповідно до 2050 р. на десять осіб працездатного
віку припадатиме вісім пенсіонерів, що ще більше поглиблюватиме пенсійну кризу. На сьогодні державна пенсія не в змозі забезпечити потреби
пенсіонерів, а запровадження другого загальнообов’язкового державного страхування потребує певних передумов, зокрема, подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який останніми роками зменшується (див. рис.).
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Рис. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України

Джерело: Пенсійний фонд України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.pfu.gov.ua . – Назва з екрана.
Як показує світовий досвід, у багатьох країнах забезпечення збалансованої та стабільної пенсійної системи відбувається завдяки практиці змішаної (розподільчо-накопичувальної) моделі пенсійного захисту. Порівняно з Україною, у Великобританії, Швеції та Німеччині приватна пенсія
займає чільне місце у пенсійному захисті громадян. Наприклад, якщо в
Україні частка активів недержавних пенсійних фондів як найбільш розвинутих представників серед інститутів недержавного пенсійного забезпечення по відношенню до ВВП країни становить 0,1 %, то у деяких розвинутих країнах цей показник сягає понад 90 % ВВП (див. табл.).
Таблиця
Співвідношення активів НПФ і ВВП у зарубіжних країнах та Україні, %
Країна

Рік
2001 2005 2006

2007

2008 2009 2010 2011

2012

Великобританія

70,8

76,8

81,6

77,4

64,4

80,2

87,9

95,3

95,7

Швеція

8,0

9,0

9,1

8,5

7,3

8,2

9,5

9,2

10,5

Німеччина

3,5

4,1

4,2

4,6

4,8

5,3

5,4

5,7

6,3

Україна

–

0,01

0,02

0,04

0,06

0,09

0,1

0,1

0,1

Джерело: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua . – Назва з екрана; The Organisation for Economic
Co-operation and Development [Electronic resource]. – Access mode: http://
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stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=9611. – Title from screen.
Вітчизняна пенсійна система також представлена трьома рівнями, кожен з яких відрізняється суб’єктами, характером і джерелом сплати внесків, кінцевим одержувачем внесків, інвестиційною політикою, можливістю успадкування пенсійних накопичень тощо.
Перший та другий рівні вітчизняної моделі представляє державна пенсія, третій – приватна. Водночас недержавне пенсійне забезпечення в
Україні розвивається досить повільно, що пов’язано як із загальними тенденціями розвитку економіки, так і з низькою платоспроможністю населення, низьким ступенем суспільної довіри до фінансових інститутів, нерозвинутістю фондового ринку, низьким рівнем популяризації пенсійних
інновацій, економічної грамотності та інформаційної обізнаності громадян.
У підвищенні інформаційної обізнаності населення важливу роль, поряд із мас-медіа, комп’ютерним забезпеченням, відіграють бібліотечні
установи, в яких систематизовано представлена достовірна інформація.
Завдання бібліотечних установ полягає у доведенні до відома, особливо
молоді, інноваційних тенденцій розвитку пенсійного забезпечення шляхом презентації пенсійних інновацій на стендах, медійних та інших інтерактивних засобах.
Бібліотеки завдяки своїм можливостям, досвіду та потенціалу повинні виступати потужними інтеграторами інформації, ефективними помічниками у побудові інформаційної інфраструктури держави, популяризаторами пенсійних інновацій. Для цього доцільним є створення рекламних матеріалів, проведення семінарів, організація виставок щодо останніх пенсійних змін, розробка та реконструкція інтернет-сайтів, спрямованих, у першу чергу, на молоду аудиторію читачів, роботодавців і профспілки задля здійснення інформаційної та пропагандистської діяльності,
створення позитивного іміджу небанківських фінансових установ, що надають пенсійні послуги.
Д. В. Борисенко, аспірант, асистент кафедри «Технологій і дизайну»
Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ФОНДУ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ДИЗАЙНЕРІВ
Інформаційно-комунікативні технології сьогодні займають провідне
місце в інноваційних стратегіях розвитку освітнього простору. Вони по-
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стійно оновлюються, розширюються та удосконалюються. З’являються
як традиційні комплекси на базі інноваційного забезпечення, так і повністю нові навчальні структури та комплексні елементи, які потребують
аналізу, розробки та впровадження, що поки не має широкого розповсюдження серед навчальних закладів і викладацького складу. Проте у відповідь з’явилося широке представлення авторських розробок електронного навчання та інших комбінованих освітніх можливостей для студентів
для опанування навчального матеріалу в умовах високих технологій та
інформаційного «буму».
Перспективна стратегічна направленість розвитку інноваційних навчальних технологій вносить нові корективи в процес викладання дисциплін професійної підготовки, які, в першу чергу, повинні мати оновлену навчально-методичну базу та впровадження засобів
інформаційно-комунікативного комплексу. Оновлення стосуються декількох напрямів розвитку інноваційних навчальних технологій та дидактичних систем, які можливо об’єднувати з наявною структурою
інформаційно-комунікативного забезпечення, що в результаті виходить на
формування понятійного апарату інформаційно-комунікативної бази. Для
досконального з’ясування визначення «інформаційно-комунікативної
бази» та особливостей застосування як перспективної інноваційної стратегії необхідно провести його аналіз у загальній структурі застосовування, при порівнянні з наявними традиційними компонентами навчального процесу. Так, на прикладі застосування різних інноваційних моделей навчання та передачі інформації реалізується повноцінне забезпечення навчального процесу інформаційно-комунікативною базою, яка
представляє комплексну організацію поодиноких випадків застосування
інформаційно-комунікативного забезпечення як на лекціях, так і на практичних, лабораторних і семінарських заняттях. Особлива увага приділяється застосуванню його особливостей реалізації на самостійні роботі студента, виконання вхідного контролю, самостійних, контрольних і
комплексних робіт. Так на прикладі підготовки інженера-дизайнера, більшість з перелічених робіт студенти виконують завдяки мережевому забезпеченні, дистанційному опануванню матеріалом і виконанню навчальних завдань, що є інновацією та поки ще не загальним принципом застосування.
Визначивши основні компоненти для формування інформаційнокомунікативного забезпечення та активного його впровадження, серед
яких реалізація підготовки студентського колективу до оновлення навчальних засобів, виявлення головних напрямків розвитку та акцентуючи
точок впливу. Тим самим, запроваджується комплексна структура включення інформаційно-комунікативних баз у навчальний процес підготовки
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інженера-дизайнера, що включає:
– формування гнучкої адаптаційної системи в динамічно мінливої навчальної моделі, використання лише перспективних інноваційних засобів
для взаємодії в системі «студент-викладач»;
– перехід на вищий щабель розвитку креативності із застосуванням
нових сфер для розвитку творчих здібностей студентів, розв’язання навчальних завдань і виконання комплексних робіт;
– акцентуація на комунікабельність як важливої ознаки сучасного студента, який повинен стати «шукачем» нової інформації, самостійно реалізовувати власне саморозвиток та активно використовувати сучасні комунікаційні мережі для навчання. Ця позиція найбільш істотна в підготовці сучасного фахівця, інженера-дизайнера, який знаходиться в постійній інформаційній та комунікативній проектної «експансії»;
– переорієнтування ініціативи діяльнісного компоненту з викладача на
студента, генерація власних ідей, які підкріпляються за допомогою підтримки педагога та можливості окремих коректив навчального процесу;
– підтримка високого ступеню мобільності та оперативності виконання навчальних дій, насамперед, з боку студента, як ключового компоненту навчального процесу та ін.
Перелічені вище особливості є лише окремою ланкою необхідних
умов для реалізації інформаційно-комунікативних технологій, але завдяки поступовому впровадженню перелічені ознаки та додаткові нюанси
реалізуються та забезпечуються впродовж самого навчального процесу та ґрунтовного переходу до нових моделей викладання та обміном інформацією між студентами та викладачами. Для створення концептуальної ідеї впровадження інноваційних інформаційно-комунікативних баз у
навчальному процесі підготовки студентів-дизайнерів була сформована
нова ідея забезпечення освітнього потоку взаємодії між студентами та викладачем, що включає комплексну складову організації із дистанційним
забезпеченням, впровадженням інформаційно-комунікативних технологій та інших навчальних засобів, які мають активне застосування у світовій педагогічній практиці відомих зарубіжних і вітчизняних вищих навчальних закладів.
Враховуючи нерівномірність розвитку інформаційно-комунікативних
технологій та цифрових освітніх ресурсів, при підготовці викладача до
інноваційного викладу навчального матеріалу виникає необхідність орієнтування на нові навчальні цілі, процес активної взаємодії та застосування більш об’ємного інформаційного каналу. Насамперед, проблематичність останнього акцентує на оновленні навчально-методичного забезпечення, розширення його можливостей візуалізації, надання комплексного вирішення. На сьогодні виникає недостача нового навчального
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матеріалу для творчих спеціальностей, які зорієнтовані на класичній системі викладу та значної кількості практичних робіт, у яких проявляються
основні можливості сформування професійних вмінь і навичок з теоретичним підґрунтям. Впровадження комунікаційних мереж стає ідеальним
вирішенням організації головної частини практичних робіт студентів, що
відразу вирішує не лише навчальні завдання, а й економію власного часу
як викладача, так і студента, мінімізації затрат на консультації. Але для
активного розгортання вище зазначеної інформаційно-комунікативної
стратегії необхідне чітке формування навчальних завдань та адаптованої
системи, яка забезпечить «прогалини» традиційної консультативної діяльності викладача та надасть студенту швидке орієнтування в поставлених навчальних цілях самостійного завдання.
Неосяжність інформаційного потоку залишається головною проблемою, перед якою постає підготовка студента до професійного середовища. У сучасному вирі підвищення вимог до працівників будь-яких
галузей проявляється ускладнення адаптаційного періоду, який повинен формуватися ще при навчанні у вищих навчальних закладах, як
обов’язковий елемент професійної підготовки фахівця та входження в сучасну техносферу. Тому навчальним закладам необхідно продовжувати розпочату інформатизацію навчально-методичної бази, впровадження інформаційно-комунікативного комплексу та створення власних
інформаційно-комунікативних баз як важливого фактору відповідності
сучасним реаліям і вимогам до випускників.
О. Ю. Курганова, науковий співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
канд. філол. наук
ІДЕНТИФІКАТОР LOC-ФІНГЕРПРИНТ
ЯК ЗАСІБ АТРИБУЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТАРОДРУКІВ
Бібліографічний фінгерпринт – це усталена послідовність знаків, виділених із певних сторінок стародруку, що використовується для його
ідентифікації. Найпоширенішим у світовій бібліографічній практиці є
LOC-фінгерпринт, розроблений у 1974 р. в рамках проекту по створенню спільного електронного каталогу стародрукованих видань із фондів
трьох наукових бібліотек: Британського музею (Лондон), Бодліанської
бібліотеки (Оксфордський університет) і бібліотеки Кембриджського
університету. Назви цих установ скорочено в абревіатурі LOC (LondonOxford-Cambridge). У 1984 р. методику побудови LOC-фінгерпринт
було доопрацьовано та затверджено в тримовній інструкції: Fingerprints:
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manual = Empreintes: Guide de releveur = Impronte: regole per il rilevamento/
Institut de Recherche et D’histoire des Texts (Centre National de la Recherche
Scientifique; In association with the National Library of Scotland. – Paris,
1984. На дану інструкцію укладачі бібліографічного формату MARC21
(редакція 2004 року) посилаються у поясненнях до поля 026, виділеного
для ідентифікатора фінгерпринт.
У багатьох сучасних електронних каталогах італійських та німецьких
бібліотек (Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, Catálogo Colectivo
REBIUN, Union Catalog Northern Germany, Staatsbibliothek zu Berlin та
ін.) ідентифікатор LOC-фінгерпринт введено в структуру бібліографічного запису, що робить його зручним інструментом для атрибуції дефектних
примірників стародрукованих видань.
Розглянемо методику побудови ідентифікатора LOC-фінгерпринт
на прикладі примірника видання Rocca, Angelo. Bibliotheca Apostolica
Vaticana a Sixto V pont. max. in splendidiorem, commodioremq. locum
translata / et a fratre Angelo Roccha a Camerino … commentario variarum
artium, ac scientiarum materijs curiosis, ac difficillimis, scituq. dignis
refertissimo, illustrata. Ad S. D. N. Gregorium XIV. – Romae : Ex typographia
Apostolica Vaticana, 1591. – [44], 424, [46] p. (шифр: In 4748(1), що входить до колекції іноземних стародруків відділу стародруків та рідкісних
видань НБУВ.
Ідентифікатор LOC-фінгерпринт складається з основної частини і додатку. Основну частину творить код із 16 знаків, розділених на 4 групи.
Перша група знаків (знаки 1–4) формується з двох останніх рядків першого друкованого аркуша, що йде після титулу (аркуш α). Знаки 1, 2 – два
останні знаки останнього рядка (за винятком кустод та сигнатур), 3, 4 – два
останні знаки передостаннього рядка. У виданні «Bibliotheca Apostolica»
перший аркуш після титулу, позначений сигнатурою а2, закінчується рядками: «duxi meum, vt omnia scitu digniora explicarem, // atque, omnium tam
Romae degentium, quam». Відповідно, перша група знаків ідентифікатора
до цього видання – «amm,» (розділові знаки беруться до уваги).
Друга група знаків (знаки 5–8) формується з останніх рядків четвертого за рахунком аркуша, що йде після аркуша α (аркуш β). Знаки 5, 6 – два
останні знаки останнього рядка, а 7, 8 – два останні знаки передостаннього рядка. Другою групою знаків у фінгерпринті до видання «Bibliotheca
Apostolica» є комбінація символів «i-5.», взята із останніх рядків аркуша, позначеного сигнатурою b2: «mate a B. Ambrosio suscepto, anno eatias
sua 30. cum dimidio die 5. // Maji. Hic deinde anno eatias suae 36. salutis vero
394. creatus fuit Epi-».
Третю групу знаків (знаки 9–12) творять символи з останніх рядків с.
13, позначеної арабськими цифрами, за її відсутності – із с. 17, за її від-
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сутності – із с. XIII чи XVII, за відсутності с. 13, 17, XIII, XVII – із четвертого за рахунком аркуша після аркуша β (аркуш γ). Знаки 9, 10 – два
останні знаки останнього рядка, а 11, 12 – два останні знаки передостаннього рядка. У «Bibliotheca Apostolica» третю групу знаків для фінгерпринта «eo5.» взято з останніх рядків с. 13: «mum fastigium ascenditur:
senestellas vero 45. // quibus lumen excipit, egregiis Traiani praeliorum, & ad
eo».
Четверта група знаків (знаки 13–16) обирається із перших рядків звороту аркуша γ. Знаки 13, 14 – перші два знаки останнього рядка, 15,
16 – перші два знаки передостаннього рядка. Зокрема, у «Bibliotheca
Apostolica» з перших двох знаків останніх рядків с. 14 отримуємо комбінацію символів «rehi» четвертої групи ідентифікатора: «hic vero, vt nomen
sum post conuersionem sibi inditum factis // responderet, capite suit trunctatus,
seu diminutus. Quare, sicut».
Додаток до основної частини LOC-фінгерпринта формують дві складові: 1) умовне позначення джерела, за яким встановлено 3-тю групу знаків: (3) якщо джерелом стала с. 13 або XIII; (7) якщо с. 17 або XVII; (С)
якщо четвертий за рахунком аркуш після аркуша β; 2) рік видання: в тій
формі, що зазначено на титулі, або переведений в арабські числа з позначкою (R), якщо в оригіналі рік подано римськими цифрами, або (A)
– якщо арабськими. У виданні «Bibliotheca Apostolica» рік на титулі вказано римськими цифрами, а 3-тю групу знаків фінгерпринта взято зі с.
13. Тому додатком до фінгерпринта буде така комбінація символів: «3
1591R».
Таким чином, ідентифікатором видання «Bibliotheca Apostolica» є фінгерпринт «amm, i-5. eo5. rehi 3 1591R».
В електронних каталогах бібліотек не передбачено окремого пошукового поля для ідентифікатора фінгерпринт. Однак, при введенні повної
комбінації знаків LOC-фінгерпринт або її частини у пошукову систему
Google в багатьох випадках можна отримати позитивний результат. Зокрема, на запит «amm, i-5. eo5. rehi 3 1591 R» Google пропонує посилання на бібліографічні записи цього видання у електронних каталогах
USTC (Universal Short Title Catalogue), OPAC SBN (Servizio Bibliotecario
Nazionale), EDIT16, DPLA (Digital Public Library of America) та ін. Тобто, за відсутності титульного аркуша, дефектний примірник видання
«Bibliotheca Apostolica» можна легко атрибутувати за допомогою його
фінгерпринта. У випадках, коли пошуковий запит дає негативний результат, фінгерпринт може бути застосовано як додатковий засіб атрибуції.
Наприклад, при атрибуції примірника видання [Mylius, Martin. Hortus
philosophicus consitus studio / M. Martini Mylii Gorlicensis]. – [Gorlicii : Ex
officina typographica Iohannis Rhambae, 1597]. - [24], 630, [24] p. ; 8° (16
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cm) (шифр: In 4788) з відсутнім титулом було використано запис із електронного каталогу Servizio Biblioteca Nazionale. Атрибутивними ознаками при цьому стали кількість сторінок, вказані у колофоні, вихідні дані та
фінгерпринт «s-o- t.t: t.er nili 3 1597R».
Провідну роль LOC-фінгерпринт відіграє також при ідентифікації різних варіантів одного видання. Наприклад, у німецькому каталозі VD17 за
допомогою фінгерпринта вирізнено однакові бібліографічні записи на два
варіанти видання Hunnius, Aegidius. Examen Praefationis, quam Bavarici
collocutores protocollo monachii recuso, nunc auctiorem praefigendam esse
putarunt : ostenditur in hoc examine, quomodo Iesuitae in ea Praefatione
per loculentas calumnias, mendacia, et crimina falsi, legibus humanis et
divinis prohibita, non dubitarint et Protocallo Bavarico ignominiosam labem
aspergere, et Serenissimi sui principis laudatissimum nomen, ei editioni in
titulo praefixum, insigni contumelia afficere / Autore Aegidio Hvnnio, S.
Theologiae doctore et professore in academia Witebergensi. – Witebergae :
Typis M. Georgij Mulleri, 1602. – [40] f.; 4° (20 cm). Фінгерпринту «amem
iao- s.io abbu C 1602A» відповідає запис у каталозі із номером VD17
12:125541Y, а фінгерпринту «amem iao- s.l- abbu C 1602A» – запис VD17
3:019304W. Примірник цього видання, що входить до колекції іноземних
стародруків (шифр зберігання: In 4827(3), було ідентифіковано за фінгерпринтом «amem iao- s.io abbu C 1602A» як варіант, виділений у каталозі VD17 під номером 12:125541Y.
Таким чином, ідентифікатор фінгерпринт – зручний та ефективний інструмент для атрибуції дефектних примірників стародрукованих видань.
Вважаємо за доцільне ввести ідентифікатор фінгерпринт до складу бібліографічного запису стародруків у електронному каталозі НБУВ.
Н. Т. Стронська, пошукувач Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського
ПЕРСОНАЛІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА
В ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
Біографічна та біобібліографічна інформація стала важливою частиною комунікативних процесів, чинником, що забезпечує спадковість традицій і наукових здобутків минулих поколінь, наступність національної
історії. Тому питання розвитку біобібліографії українських бібліографознавців, створення багатоаспектних електронних ресурсів з історії українського бібліографознавства та представлення в Інтернет, має велике значення для розгортання цього наукового напряму.
Галузева біобібліографія видатних українських бібліографознавців по-
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чала розвиватися ще з ХІХ ст. і напрацювала за цей час величезний біографічний ресурс як у зведених довідниках, бібліографіях біобібліографій, так і в окремих біобібліографічних дослідженнях, що нині потребує узагальнення для подальшого розвитку українського історичного бібліографознавства. Останнім часом наукові дослідження доробку українських бібліографів, які були несправедливо вилучені з історії національної культури та науки, стали об’єктом декількох дисертаційних досліджень, зокрема Д. В. Устиновського, Т. Б. Назарчук, О. Л. Промської, Л.
О. Матвійчук, Л. В. Гарбар. О. Станкевич, яка проводила моніторинг обласних бібліотек щодо книгознавчих ресурсів в 2009 р. і показала наявність на сайтах обласних наукових бібліотек сторінок про історію бібліотек, інформацію про співробітників, персональні бази даних та електронні довідники, електронні версії публікацій про історію бібліотек та біобібліографічні покажчики. Певне місце зайняли й бібліографознавчі ресурси.
Багато наукових бібліотек працюють у галузі створення біобібліографічних покажчиків і довідників, видаються книги, на сторінках періодичних видань публікуються статті про життя і творчість діячів української
культури. Ресурси біографічної інформації в галузі бібліографознавства в
наукових бібліотеках почали успішно розвиватися засобами електронних
мереж з їхніми потужними пошуковими системами.
На сайті Національної парламентської бібліотеки України в розділі «Біобібліографічні посібники» міститься електронна версія видання
«Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність.
Бібліографія» (2008); у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського проводяться роботи зі створення бази даних «Українські діячі
бібліотечної справи ХХ ст.». За змістовністю слід виокремити електронний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.
О. Сухомлинського «Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу» (2009).
Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.
Франка представила біографічну БД «Видатні діячі Прикарпаття». У матеріалах бази даних виокремлено розділи «Краєзнавці», «Бібліографи».
На сайті Кіровоградської обласної наукової бібліотекі ім. Д. І. Чижевського представлено дослідження «Бібліотека: свідок і творець історії
краю», де висвітлено особистий доробок кіровоградських бібліографів.
Важливим джерелом є електронна версія серії «Бібліографічні покажчики літератури з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства
та книгознавства» на сайті Львівської національної наукової бібліотеки
України імені В. Стефаника.
Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького опублікува-

134

ла довідник «Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені
М. Горького»; Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка подала на сайті інформацію щодо розвитку української бібліографії
у складі видання «Історія бібліотеки. Хроніка основних подій (1886–2000
рр.)».
Серед електронних ресурсів Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара заслуговує на увагу інформаційний
ресурс «Віртуальний бібліограф», на якому подано інформацію з історії
та джерел української бібліографії.
На сайті Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. Островського інформацію про бібліографів-істориків та
бібліографів-краєзнавців можна отримати в межах корпоративного проекту «Історична Волинь».
Біографічні ресурси українських бібліографів лише почали розвиватися і представлені в цій частині українського веб-сегмента переважно
в декількох формах: довідково-бібліографічній, описової, ілюстративної,
повнотекстових джерел. Вони репрезентують ресурс опублікованих видань, довідки та персоналії співробітників бібліотек, історичні нариси
бібліотек та краєзнавчі дослідження, де міститься ця інформація. Водночас, слід відзначити появу баз даних української біобібліографії, для
яких характерна значна різноманітність у підходах до подання інформації – від енциклопедичної до нарисів, фотогалерей, спогадів, включення
повнотекстових джерел тощо. Дану стадію можна назвати лише початком
створення універсального електронного довідника «Бібліографія України в особах». Тому вироблення уніфікованих підходів до укладання такої інформації є принципово важливим для формування цілісного інтегрованого ресурсу, який буде репрезентувати українську бібліографію в
персоналіях.
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