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РОЛЬ БІБІЛІОТЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності завжди узгоджувався з інформаційною політикою
сфери державного управління, з перспективними напрямами її оптимізації, з її завданнями і принципами
організації, відповідно до яких вносяться корективи чи запроваджуються нові підходи в реалізацію бібліотечної
практики. Нова стратегія оптимізації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування пов'язана
із впровадженням політики електронного урядування, із розбудовою його інформаційної інфраструктури.
Науково-прикладні аспекти розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності відповідно до інформаційної
політики сфери державного управління на принципах електронного урядування досліджувалися такими
зарубіжними та вітчизняними науковцями, як Д. Ма к М ен ем і, А. По ул т ер , О. Ар хи п сь ка, Л. Г а ла га н,
Я. Сошинська, Р. Щербан, В. Пальчук та ін. Вдосконалення бібліотечно-інформаційної діяльності потребує
узагальнення досвіду сучасної бібліотечної практики в наповненні електронних інформаційних комунікацій
оптимальними обсягами інформаційно-інтелектуальних ресурсів з питань електронного урядування, у
використанні можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для своєчасного встановлення
інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів із суспільством.
У зв'язку з сучасною тенденцією істотного зростання ролі інформаційно-інтелектуальних ресурсів у
будь-якій суспільній діяльності доцільно враховувати ряд особливостей. По-перше, в останніх
бібліотекознавчих дослідженнях особлива увага приділяється тим науково-прикладним напрацюванням,
результати яких швидко впроваджені в бібліотечну практику і підтвердили свою ефективність у розвитку
електронних інформаційних комунікацій між владними структурами, органами місцевого самоврядування та
громадянами, бізнесом. Така особливість пов'язана з необхідністю швидкого наповнення електронних
інформаційних комунікацій оптимальними обсягами інформаційно-інтелектуальних ресурсів з питань
електронного урядування для своєчасного встановлення інформаційної взаємодії органів державної влади та
місцевого самоврядування всіх рівнів із суспільством. З метою активізації та популяризації своєї участі в
процесі налагодження інформаційної взаємодії громадян і органів державної влади та місцевого
самоврядування через систему публічних бібліотек видано практичний посібник «Влада – бібліотека –
громада». Посібник знайомить з основними засадами розвитку електронного урядування в Україні та світі,
практичним досвідом бібліотек країн із різним рівнем упровадження електронного урядування, містить
рекомендації та іншу корисну інформацію про організацію доступу до послуг електронного урядування в
бібліотеках України.
По-друге, ефективність інформаційно-інтелектуальних ресурсів з питань електронного урядування
значною мірою залежить від рівня впровадження в суспільну практику результатів нормативно-правових
урядових рішень, законодавчих ініціатив після громадсько-експертного обговорення, що у свою чергу потребує
відповідного потенціалу в розбудові інформаційної інфраструктури для підтримки електронних інформаційних
комунікацій між суб'єктами електронного урядування, а це є, насамперед, посильним при оптимальному
фінансуванні, техніко-технологічному, нормативно-правовому, організаційно-методичному забезпечені
інформаційних центрів, що обслуговують цей процес.
По-третє, системність проблем, що виникають у процесі підтримки розвитку електронних
інформаційних комунікацій між суб'єктами електронного урядування, не дає змогу самостійно інформаційним
центрам вирішувати їх без участі партнерів чи залучення їхнього досвіду, оскільки впровадження принципів
електронного урядування зовсім не обмежується взаємозв’язком держави і громадянина. Можливості бібліотек
в інформаційному процесі розвитку електронного урядування зростають, коли вони свою діяльність
організовують за підтримки партнерів, зокрема органів державної влади чи місцевого самоврядування, або в
рамках виконання міжнародних програм.
Фактично можна говорити про те, що участь бібліотек в інформаційному процесі впровадження
електронного урядування розвинула бібліотечно-інформаційну діяльність у напрямі впровадження нових форм
дистантного обслуговування – забезпечення доступу до баз даних офіційної інформації регіонального та
державного значення, які знаходяться за межами бібліотеки, а також нових форм інтерактивної інформаційної
взаємодії між громадянами і місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування на основі
використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Четвертим суттєвим фактором впливу на електронні інформаційні комунікації між владними
структурами, органами місцевого самоврядування та українським суспільством у процесі розвитку
електронного урядування є наслідки функціонування соціальних мереж, які значною мірою заповнюються
інформацією стихійно. Більше того, наповнення соціальних мереж неякісною інформацією, що стосується
різних аспектів електронного урядування, зумовлює виникнення в інформаційному просторі інформаційного
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збурення, яке отримує на основі інформаційно-комунікаційних технологій можливість швидкодії та активного
впливу на формування громадської думки щодо законодавчих ініціатив, прийняття урядових рішень тощо.
У зв'язку з цим доцільно назвати окремо п'ятий фактор, що негативно позначається на розвитку
електронних інформаційних комунікацій у процесі впровадження електронного урядування. Мова йде про
негативні інформаційні впливи на електронні інформаційні комунікації.
З огляду на вищезазначеним необхідно зауважити, що нова стратегія оптимізації діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування, пов'язана із впровадженням політики електронного урядування,
із розбудовою його інформаційної інфраструктури, внесла свої корективи в запровадження нових підходів у
реалізацію бібліотечної роботи, які підпорядковані новим цілям, відмінним від бібліотечного інформаційноаналітичного забезпечення владних структур.
Таким чином, на даному етапі набули свого розвитку та становлення два вищезазначені напрями
бібліотечно-інформаційної діяльності, якоюсь мірою схожі за організаційно-правовими, організаційнотехнологічними, програмно-технологічними, інформаційно-технологічними, інтелектуальними принципами,
що забезпечують необхідну якість ефективного використання інформаційно-інтелектуальних ресурсів з метою
створення консолідованої інформації для сфери державного управління та органів місцевого самоврядування,
але водночас підпорядковані різним цілям і завданням стратегії підвищення ефективності та результативності
роботи сфери державного управління.
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