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До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені розкриттю особливостей функціонування сучасної
бібліотеки в структурі соціокомунікативного середовища, висвітленню специфіки змістовного наповнення та
аналізу документних комунікацій, науковому осмисленню й висвітленню бібліотечних трансформацій в умовах
розвитку електронних інформаційних технологій. Розвиток бібліотечних установ розглянуто в контексті
національної інформаційної політики в умовах побудови ін- формаційного суспільства, акцентовано увагу на
участі бібліотечних інформаційно- аналітичних підрозділів у налагодженні корпоративної взаємодії для побудови
інтелектуального підґрунтя суспільного поступу, на урізноманітненні напрямів діяльності бібліотек, перетворенні
їх на мультисервісні заклади, розширенні методоло- гічного інструментарію у бібліотечній роботі.
Розкрито особливості впровадження в бібліотечну діяльність мультимедійних та мобільних технологій,
напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи
інформаційного потенціалу соціальних медіа, нові тенденції в організації видавничої діяльності в сучасній
бібліотеці, участь бібліотечних установ у розвитку інформаційної сус- пільної взаємодії в електронному
середовищі, трансформацію бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри.
Видання адресоване широкому колу бібліотечно-інформаційних фахівців, зокрема тих, які працюють у сфері
формування інформаційно-аналітичних ре- сурсів бібліотек, обробки інформації та управління інформаційними
потоками, наукових установ, громадських організацій, усім, хто виявляє зацікавлення проб- лемами
інформатизації.
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Розділ I

БІБЛІОТЕКА В СТРУКТУРІ СОЦІОКОМУНІКАТИВНОГО
СЕРЕДОВИЩА
УДК 001.4:[316.3+004]
Валерій Горовий,
д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Світлана Горова,
канд. наук із соц. комунікацій,
докторант НБУВ, ст. наук. співроб.,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
У статті аналізується термінологія, використовувана для характеристики постіндустріального
суспільства, особливістю якого стали глобалізація і перетворення інноваційних інформаційних
ресурсів у безпосередню виробничу силу, локомотив прискореного суспільного розвитку.
Визначення інформаційних особливостей нинішнього суспільства й окреслення перспектив його
трансформації сприяє більш точному застосуванню термінології, що, у свою чергу, дасть змогу
забезпечити чіткість в одержанні нових наукових результатів.
Ключові слова: термінологічні характеристики, постіндустріальний етап розвитку суспільства,
програмоване суспільство, інформаційне суспільство, суспільство знань, мережеве суспільство,
цифрове суспільство.

Визначення співвідношення термінологічних характеристик соціальної організації
сучасної цивілізації є важливим орієнтиром оптимізації наукових досліджень. Забезпечення
чіткості в застосуванні термінів з пов’язаним із ними понятійним апаратом сприятиме
чіткому окресленню предмета досліджень, унеможливлюватиме дублювання і працюватиме
на підвищення ефективності використання творчого потенціалу суспільства в інтересах його
розвитку.
Характерні особливості постіндустріального етапу розвитку суспільства визначали у своїх
працях такі зарубіжні дослідники, як І. Валлерстайн, Д. Белл, А. Турен, В. Іноземцев,
Д. Тапскотт, М. Кастельс, А. Тоффлер та ін. Із вітчизняних дослідників суттєвий внесок у
розробку цієї проблематики зробили М. Згуровський, Г. Почепцов, С. Чукут, Л. Мельник,
П. Клімушкін, дослідницький колектив НБУВ під керівництвом академіка О. Онищенка та
ін. Розвиток наукових досліджень сьогодення потребує осмислення напрацьованих
результатів і синтезу наявного доробку. В останні десятиріччя з розвитком інформатизації
процес наукових досліджень усе більше потребує уніфікації в розробці понятійного апарату.
Це стосується всіх аспектів інтернаціональної за своєю суттю наукової діяльності, у тому
числі й узгодження характеристик процесу самого суспільного розвитку. При цьому, як
зазначає І. Валлерстайн, «…сьогоднішній вибір в одному відрізняється від попередніх. Це
перший вибір, до якого залучений увесь світ, оскільки історична система, в якій ми живемо,
вперше охоплює всю планету» [1, с. 183]. Нині за характеристикою виробничої діяльності
цивілізаційний прогрес поділяється на три основні етапи: доіндустріальний – з розвитком
видобувних видів господарської діяльності, індустріальний – з розвитком технологій
обробітку й машинним виробництвом і постіндустріальний – зі зростаючим значенням
обробки даних, використання інформаційних ресурсів, з удосконаленням виробничої і
соціальної організації суспільства. Такий поділ охоплює великі проміжки людської історії і є
дуже загальним орієнтиром для сьогодення [2, с. CX–CXI].
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Сучасний, постіндустріальний етап розвитку людства потребує більш детальної градації з
точки зору розуміння ієрархії змісту інформаційних процесів, які в ньому відбуваються.
А. Турен нове суспільство називає програмованим. Таке суспільство, на думку дослідника, є
відповіддю на соціальний запит нинішнього етапу еволюції цивілізації, що пов’язаний з
розвитком її самоорганізації, підкреслює її властивість «створювати моделі управління і
виробництва, організації розподілу і споживання… У цьому плані можна говорити про
індустріалізацію інформації, споживання, здоров’я, наукових досліджень і навіть загального
навчання» [3, с. 130–131].
Використання зазначеного терміна обумовлене насамперед реакцією на об’єктивну
потребу самоорганізації суспільства у відповідь на все нові й нові для нього зовнішні
виклики. Цей процес прискорюється з посиленням глобальних впливів під дією науковотехнічного прогресу, з удосконаленням інформаційних технологій та із зростанням обсягів
продукованої інформації. У зв’язку з цим ще до появи Інтернету, масового використання
електронних інформаційних технологій зростає суспільна увага до проблеми вдосконалення
системи соціальних інформаційних комунікацій, потужності та якості інформаційного обігу
в суспільстві. При цьому «інформація все більше виявляється пов’язаною з рішеннями, тобто
з владою, з можливістю програмувати, а це зумовлено зростаючою потужністю і цінністю
засобів комунікації» [3, с. 136].
Використання терміна «програмоване суспільство» пов’язане з дослідженням процесу
накопичення суперечностей суспільства індустріального і характерних ознак формуванням
нового етапу розвитку людства, уперше в його історії на рівні осмисленої самоорганізації. Ці
суперечності знаходили своє відображення насамперед в інформаційній сфері, при всьому
тому, що значення цієї сфери у практиці суспільного життя було незрівнянно меншим, ніж
нині. Ці суперечності почали проявлятися вже в середині минулого сторіччя. Так, у контексті
своєрідного трактування китайцями теорії класової боротьби Лінь Бяо вже в той час заявляв,
що «класові битви» кінця двадцятого сторіччя скоріше будуть відбуватися між націями, ніж
всередині їх» [4].
Пізніше, у другій половині ХХ ст., коли суперечності вже набули певних системних рис, що
дало підставу А. Турену прогнозувати появу нового суспільства, дослідник зауважував:
«Особливість соціального конфлікту в програмованому суспільстві полягає в тому, що
правлячий клас у ньому контролює, здається, всю сукупність сфер соціального життя, що
заважає підпорядкованим класам говорити і діяти з опорою на соціальну і культурну
автономію. Таким чином, вони змушені протистояти соціальному пануванню від імені того,
що єдине ще від нього вислизає, тобто від імені природи» [3, с. 138]. Розвиток системи
інформаційних комунікацій сприяв покращенню доступу до інформаційних ресурсів різним
категоріям користувачів. З впровадженням електронних інформаційних технологій,
поширенням Інтернету можливості для успішної самоідентифікації соціальних структур,
відстоювання цієї самоідентифікації і подальшого культурного розвитку на її основі почали
стрімко зростати.
Варто зауважити, що А. Турен, як і деякі інші дослідники другої половини ХХ ст.,
перебуваючи під враженням активізації наявних соціальних структур і бурхливого розвитку
нових, що демонстрували потенціал зростання і не вписувались у закономірності еволюції
індустріального суспільства, перспективи розвитку програмованого суспільства вбачав на
шляху посилення суперечностей держави і суспільства. «Чим слабше інтегроване
громадянське суспільство, тим більше воно являє собою мережу з безліччю центрів рішень і
сфер соціального впливу і тим більше державна сфера відмежовується від сфери суспільства.
Тому що перша являє собою галузь історичної зміни, у ній здійснюється підтримка
ідентичності соціального цілого в його русі від минулого до майбутнього, де цьому цілому
загрожують спільності, що його оточують, між тим як громадянське суспільство – це
сукупність складних суспільних відносин з усе численнішими точками конфліктів і
переговорів» [3, с. 143]. Теза про зростання цих суперечностей знаходить відгомін і в наш
час [5], хоча нинішній розвиток соціальної структури і система інформаційних обмінів
переконує в тому, що ми сьогодні є свідками становлення суспільства нового, якісно вищого
рівня формування, заснованого на продуктивному використанні його інтелектуального
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ресурсу. При цьому уявлення про програмоване суспільство в застосуванні до процесів
удосконалення соціальної структури сучасного суспільства у певних ситуаціях може бути
виправданим і в сучасних дослідженнях.
Протягом останніх десятиріч нинішнє суспільство, відображаючи еволюцію соціальноінформаційних процесів, з більшим чи меншим успіхом також іменується «суспільством
інформаційним» [6], «суспільством знань» та «цифровим суспільством». Кожен із цих термінів
відображає певні особливості нового суспільства, і їх застосування для аналізу цих
особливостей у суспільних процесах сьогодення також є правомірним.
Термін «інформаційне суспільство» виник з усвідомленням зростаючого значення процесу
активного використання інформаційних ресурсів у перетворювальній діяльності сучасного
суспільства. Власне, ідеться про наближення прикладного використання нової інформації
саме в перетворювальній діяльності. Адже необхідна для будь-якої осмисленої дії, аж до
монотонної, повторюваної багатократно і протягом тривалого часу, інформація у свідомості
людини завжди була тим необхідним мобілізуючим імпульсом, що передує і потім
супроводжує цю дію.
Коли ж мова йде про зростаючу роль інформації в людській діяльності, мається на увазі
насамперед та її частина, що в умовах прискорення суспільного розвитку використовується в
інноваційній діяльності, у реагуванні суспільства на нові виклики. Такий ресурс у своїй
сукупності складається з нової, насамперед наукової, інформації, що відображає зміст
викликів, які постають перед суспільством, і визначення змісту дій щодо їх нейтралізації,
інформаційного ресурсу, що відображає наявний суспільний досвід з певної проблематики та
обслуговуючої інформації, пов’язаної насамперед із функціонуванням засобів зв’язку.
Д. Белл кілька десятиріч тому зазначав, що «у міру того, як ми наближаємось до кінця
двадцятого сторіччя, стає все більш очевидним, що ми вступаємо в інформаційну еру… Нова
інформаційна ера базується не на механічній техніці, а на «інтелектуальній технології», що
дозволяє нам говорити про новий принцип суспільної організації і соціальних змін. Це також
ставить у центр уваги теоретичне знання як джерело оновлення і зміни природи технічного
прогресу. Це робить значущою й ідею глобалізації…» [2, с. CXX]. Таким чином, нинішнє
суспільство, і це особливо помітно в перші десятиріччя його становлення, наближаючи свій
інформаційний ресурс до реальної суспільної діяльності, послуговується дуже складною, як
ще іноді називають, гібридною, структурою інформаційних ресурсів. Ці ресурси
задовольняють потреби наявних іще елементів індустріального виробництва і зростаючі
запити суспільства, що трансформується, – його інноваційних інтелектуальних технологій, та
все більше зростає значення теоретичного знання як джерела прогресу. Зважаючи на складну
систему ресурсів цього періоду за призначенням, на різноманітні системи їхніх носіїв – від
паперових до цифрових, термін «інформаційне суспільство» є найбільш вичерпним для
аналізу процесів трансформації технологій перехідного періоду, а також аналізу
закономірностей розвитку інформаційної сфери суспільства з урахуванням постійного
оновлення інформаційних технологій.
Цей термін вбирає в себе усю складність взаємозв’язків між соціальною інформацією [7,
с. 56–87], необхідною для задоволення запитів усього комплексу соціальної практики,
відповідних запитів у масштабах від особи до суспільства в цілому. Він відображає
інформаційну основу розвитку від еволюції виробничих сил, удосконалення суспільних
відносин, духовного зростання суспільства і до поняття наукового знання, творення вищої
форми інформаційного продукту – виробітку і теоретичної систематизації об’єктивних знань
про дійсність [8]. Він включає в себе також усі рівні якісних показників визначення
інформаційних продуктів, що циркулюють у системі інформаційного обігу, від негативних
впливів у процесі передачі в інформаційних мережах до змістовних показників – рівня
наукоємності цих продуктів.
У суспільній практиці якість застосовуваного знання співвідноситься з різними запитами,
пов’язаними з його використанням тими чи іншими соціальними структурами суспільства.
Ці структури, відповідно, об’єднуються цілями, характеризуються кваліфікацією,
інтелектуальним рівнем, реальними можливостями включення до творчої діяльності та
іншими факторами.
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Під час перетворення науки в реальну виробничу силу, наближення її до суспільної
практики загострюється потреба структурування знання в процесі його трансформації від
складової пізнавальної діяльності, виробітку і теоретичної систематизації нових знань, до
відображення в технологіях, інноваційних процесах суспільної діяльності. Початок такої
систематизації було покладено У. Нордхаузом у його аналітичній схемі, у рамках якої
«розрізняють два види знання – загальне і технічне, причому це розрізнення пов’язане з
корисністю знання у виробництві або ж нового знання, або ж більшої кількості товарів» [9].
Розширення цього процесу спостерігає Д. Белл, зазначаючи, що «радикально новим явищем
сьогодні стала кодифікація теоретичних знань і та важлива роль, яку вона відіграє як у
створенні нових знань, так і у виробництві товарів і послуг» [2, с. CXII].
Таким чином, ми бачимо, що із зростанням суспільної значущості впливу знання на
еволюцію суспільства сфера його застосування набуває все більшого значення і схиляє
дослідників до її самостійного розгляду. У зв’язку з цим деякі з них, не виключено, з певною
поспішністю, сприймають реалії сьогодення безпосередньо як суспільство знань. У той же
час, на думку заступника генерального директора ЮНЕСКО з питань комунікації та
інформації А. Хана, інформаційне суспільство є функціональним блоком суспільства знань.
Це можна пояснити тим, що концепція інформаційного суспільства пов’язана з ідеєю
технічних інновацій, тоді як суспільство знань охоплює соціальні, культурні, економічні,
політичні та інші аспекти суспільних перетворень, а також більш широкий та багатогранний погляд на розвиток суспільства майбутнього. Через те концепція «суспільства
знань» краще відображає складність та динамізм змін у суспільстві, ніж концепція
«інформаційного суспільства» 1.
У цьому разі цінний насамперед сам факт поділу знаннєвої сфери на складові. Водночас
звуження функціонального призначення концепції інформаційного суспільства лише до
«технічних інновацій» не є виправданим. За такого підходу з арсеналу пізнавальної
діяльності суспільства викреслюється гуманітарне знання, що суперечить сучасним поглядам
на значення цих наук «як способу упорядкування знань» [1, с. 187], як процесу возз’єднання
так званих двох культур – природничих і гуманітарних наук; організаційне возз’єднання і
новий розподіл суспільних наук і визнання за ними центральної ролі у світі знань» [1, с. 323].
Очевидно, при розрізненні термінів продуктивним може стати підхід на основі класичного
представлення знання як результату пізнавальної діяльності, у наш час насамперед наукової,
що підтверджується суспільною практикою. Однак у сучасних умовах, з урахуванням
нинішніх темпів розвитку суспільного життя, підтвердження практичною діяльністю не
завжди вкладається в часові рамки, пов’язані з подальшим розвитком наукової діяльності. У
зв’язку з цим останнім часом до зіставлення результатів наукової діяльності із суспільною
практикою застосовуються деякі нові підходи. Зокрема це пов’язано з перевіркою нових
результатів в умовах штучного моделювання реальних суспільних процесів у лабораторних
умовах з прискоренням, із зіставленням з логікою розвитку раніше напрацьованого знання та
з порівнянням зі здобутками суміжних і інших наук. З цього приводу І. Валлерстайн
справедливо зауважує, що «не існує вагомих причин припускати, немов би найбільш
ефективні спроби перебороти незнання можуть бути здійснені в тій вузькій сфері, де воно
було виявлене. Фізик може стикнутися з проблемами, вирішення яких вимагатиме знань, що
раніше належали до біології чи філософії» [1, с. 326]. Продовжуючи цю думку, сьогоднішній
рівень знань можемо визначати як опосередковану і певною мірою скоординовану
інформацію на основі сучасної пізнавальної діяльності, що ґрунтується на виробленій
протягом людської історії логіці розвитку суспільного знання.
Визначаючи особливості, яким має відповідати суспільство знань, сучасні дослідники
доходять висновку, що «модель «суспільства знань» – це, власне, те саме інформаційне
суспільство, якісно збагачене духовним та інтелектуальним потенціалом людства. У такому
суспільстві знання рухає економіку, сприяє розвитку продуктивних сил і моральному
1

Цит. за: Интервью с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации г-ном
А. В. Ханом // Наука в информационном обществе: Информационное издание / сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – СПб.,
2004. – С. 22–26.
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вдосконаленню суспільства» [10].
Дослідники також відзначають, що «в суспільстві і науці все вагомішу роль починають
відігравати символьні методи, а науки інформаційно-кібернетичного циклу висуваються на
перше місце…. Поняття «інформаційне суспільство» націлює на інтелектуалізацію знакових
систем шляхом зниження їх ентропії» [11].
При осмисленні наведених вище, а також інших характерних особливостей декларованого
суспільства знань доходимо висновку про обов’язковість високого професійного,
інтелектуального рівня, необхідного для будівничих цього суспільства, соціально активної
його частини. Однак на сьогодні ще немає підстав твердити, що соціальна база суспільства
знань уже сформована (на рівні професійному, моральному, загальнокультурному тощо), що
створені суспільні механізми ефективної взаємодії в системі «суспільний розвиток – нові
знання», що соціальна структура суспільства відповідає вимогам суспільства знань. Тому
застосування терміна «суспільство знань» на сьогодні правомірним є поки що в контексті
аналізу наступного після інформаційного етапу розвитку суспільства та в межах аналізу
тенденцій розвитку сучасної наукової діяльності.
Взагалі для останніх десятиріч у зв’язку з бурхливим розвитком технологічного прогресу у
сфері інформаційних технологій стала характерною ідеалізація можливостей тих чи інших
технологій і перенесення перспектив їх впровадження на прояви всього суспільного
прогресу. Так, наприклад Ян ван Дейк у своїй книзі «Мережеве суспільство» (De
Netwerkmaatschappij) визначає це суспільство як таке, у якому комбінація соціальних мереж і
медіа-мереж формує їхній основний спосіб організації і найважливіших структур від
особистісного до кожного з рівнів соціальної структури суспільства. І таким чином
підкреслюється значення розвитку системи соціальних комунікацій постіндустріального
суспільства.
Поява терміна «цифрове суспільство» пов’язана з розвитком успішно сприйнятих
суспільною практикою цифрових технологій. Ці технології швидко витісняють застосовувані
на старті впровадження електронних інформаційних технологій аналогові, демонструючи
значно вищу якість передачі інформації, точність і, що дуже важливо в контексті зростаючих
обсягів інформаційних обмінів, компактність інформаційних продуктів.
Д. Тапскотт виділяє при цьому 12 вузлових ознак нового суспільства [12], серед яких
ключовими є орієнтація на знання, цифрова форма представлення об’єктів, віртуалізація
виробництва, інноваційна природа розвитку, інтеграція, конвергенція, динамізм, глобалізація
тощо. Українські дослідники також вважають, що «цифрова культура є матрицею цих
процесів, котра за своєю гнучкістю та мобільністю виявляється значно ефективнішою за
моделі системного бачення та відповідної організації економічних процесів. Тому масштабна
інтеграція в цифрову культуру українського суспільства на його різних соціальних рівнях
лише посилить ділову активність, зростання соціального капіталу, сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності національної освіти і науки. Наявність цифрової культури
суспільства – головна ознака його успішності в усіх секторах життєдіяльності країни» [13].
Однак при цьому варто зауважити, що такі висновки в умовах нашої дійсності мають
значною мірою лише споглядальне значення, оскільки про значення впровадження цифрових
технологій можна говорити лише в тих вузьких сферах суспільної діяльності, де ресурс
електронної інформації є достатнім для обігу без необхідності залучення до цього обігу
інформації на інших носіях. З цією тезою в цілому погоджуються й автори згаданого
дослідження, далі стверджуючи, що «рівень розвитку цифрової культури українського
суспільства є недостатнім, зокрема це стосується регіонального виміру проблеми. Якщо
подивитися на соціальну стратифікацію України та на рівень «комп’ютеризації»,
«інформатизації» регіональних шкіл, закладів культури та освіти, стає очевидним, що в
нашій країні у соціальному та інтелектуальному плані співіснують як «модерні», так і
«постмодерні» сегменти, поняття й цінності індустріальної і постіндустріальної (постінформаційної) доби» [13].
Повертаючись до проблеми термінології, що характеризує специфіку розвитку різних
аспектів постіндустріального суспільства, видається правомірним на нинішньому етапі його
розвитку використовувати всі основні терміни, які набули поширення в суспільній практиці.
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Адже всі вони опираються на ті чи інші реальні характерні особливості нового суспільства.
На етапі переходу до якісно нового стану інформаційного забезпечення суспільної еволюції
видається правомірним використання кожного з них для характеристики відповідних
процесів: від універсального – «інформаційне суспільство», що стосується широкого спектра
технологій – від традиційних до цифрових, до «цифрового суспільства», що стосується вже
наявного ресурсу цифрової інформації, відповідних технологій і відповідних соціальних
структур суспільства. Перспективи цього, останнього в розглянутому термінологічному
спектрі, суспільства, як і майбутнього суспільства знань і, не виключено, з розвитком
інформаційних технологій – нових його модифікацій, будуть залежати і надалі від
суспільних запитів на розвиток, від наявного інформаційного ресурсу розвитку і технологій
нового інфотворення, від розвитку технологій інформаційних обмінів у суспільстві і від
можливостей приведення у відповідність із цими процесами його соціальної структури.
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Terminological Descriptions of Post-Industrial Society
The terminology used for description of post-industrial society is analysed in the article.
Globalization and convertion of innovative informative resources into direct productive force and
locomotive of speed-up community development as well have became the features of post-industrial
society. Determination of informative features of society in its current position and lineation of
prospects of its transformation offers an opportunity of more precise using of terminology, which,
in turn, will assist to provide clearness in the achievement of new scientific results.
It is underlined that providing of clearness in terms using with the concept vehicle related to them
will assist the clear lineation of researches objects, make impossible duplication and increase the
efficiency of using creative potential of society in interests of its development. It is marked that
with the growth of public meaningfulness of of knowledge influence on society evolution its
application domain acquires an all greater value and predisposes researchers to its independent
consideration.
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Терминологические характеристики постиндустриального общества
В статье анализируется терминология, используемая для характеристики постиндустриального общества, особенностью которого стали глобализация и превращение
инновационных информационных ресурсов в непосредственную производительную силу,
локомотив ускоренного общественного развития. Определение информационных
особенностей нынешнего общества и очерчивание перспектив его трансформации дает
возможность более точного использования терминологии, что, в свою очередь, будет
способствовать обеспечению четкости в достижении новых научных результатов.
Подчеркивается, что обеспечение четкости в применении терминов со связанным с ними
понятийным аппаратом будет способствовать четкому очерчиванию предмета исследований,
делать невозможным дублирование и работать на повышение эффективности использования
творческого потенциала общества в интересах его развития. Отмечается, что с ростом
общественной значимости влияния знания на эволюцию общества область его применения
приобретает все большее значение и склоняет исследователей к ее самостоятельному
рассмотрению.
Ключевые слова: терминологические характеристики, постиндустриальный этап развития
общества, программированное общество, информационное общество, общество знаний,
сетевое общество, цифровое общество.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ ЯК СУБ’ЄКТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті обґрунтовується функціонування інформаційно-аналітичних структур як суб’єктів
національної інформаційної політики, висвітлюються особливості розвитку їхньої діяльності та
взаємодії з владою й громадянським суспільством в умовах сучасної України, наголошується на
необхідності налагодження між інформаційно-аналітичними структурами корпоративної взаємодії як
організаційно-технологічної основи для синергії інтелектуальних капіталів різних інформаційноаналітичних служб і формування в підсумку потужної інтелектуальної платформи процесу ухвалення
управлінських рішень, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики і вирішення питань
національної безпеки, ефективної комунікації між державою та громадянським суспільством.
Ключові слова: ухвалення рішень, інформаційна політика, інформаційно-аналітичні структури,
бібліотечні установи, інформаційне забезпечення.

Поняття національної інформаційної політики досі не визначено на законодавчому рівні.
Утім, за аналогією з національною музейною політикою, яка визначається ст. 3 Закону
України «Про музеї та музейну справу» як сукупність основних напрямів і засад діяльності
держави й суспільства в галузі музейної справи [15], національну інформаційну політику
можна визначити як сукупність основних напрямів і засад діяльності держави й суспільства в
інформаційній сфері. Інформаційна сфера у цьому випадку розуміється в трактуванні,
запропонованому в проекті Концепції інформаційної безпеки, як сукупність інформаційних
технологій, ресурсів, продукції і послуг, інформаційної інфраструктури, суб’єктів
інформаційної діяльності та системи регулювання суспільних інформаційних відносин [7].
Впливовими учасниками національної інформаційної політики, значення яких в Україні
наразі недооцінене як органами державної влади, так і громадськістю, є інформаційноаналітичні структури (далі – ІАС), зокрема й інформаційно-аналітичні підрозділи, створені в
структурі бібліотечних установ.
Адже процес ухвалення управлінських рішень, у тому числі й стосовно здійснення
інформаційної політики, потребує відповідної інформаційної бази, яка давала б змогу
сформувати уявлення суб’єкта політики про проблеми й завдання, які потребують
вирішення, фактори, що впливають на проблему, наявну суспільно-політичну практику,
історичний досвід, специфічні риси певного соціуму, його політичної свідомості тощо з
метою визначення стратегічних шляхів і тактичних засобів реагування.
Ступінь адекватності визначення суб’єктами ухвалення управлінських рішень
стратегічних і нагальних суспільних потреб значною мірою залежить від того, наскільки
повним сформується їхнє уявлення про процеси, що відбуваються в державі та світі, тобто
від ступеня їх перебування в інформаційному контексті суспільно-політичних процесів.
В умовах інформаційного протистояння, яке супроводжується поширенням інформації
маніпулятивного характеру, дезінформації та недостовірної інформації, питання формування
інформаційної бази прийняття управлінських рішень стає проблемою, від ефективності
розв’язання якої може залежати не лише локальний результат протистояння (наприклад,
іміджеві здобутки або втрати), а й безпосередньо існування політичної системи та навіть
держави.
Таким чином, якісне інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень,
формування відповідної інформаційної бази, підготовленої за безпосередньої участі
інформаційно-аналітичних структур, є необхідною умовою ефективної управлінської
діяльності.
Завдання і напрями участі інформаційно-аналітичних структур у забезпеченні
інформаційного супроводу державної політики, технологія підготовки та види аналітичних
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продуктів, специфіка інформаційно-аналітичної діяльності висвітлювалися в багатьох працях
таких вітчизняних науковців, як В. Варенко, В. Горовий, Т. Гранчак, В. Захарова та
Л. Філіпова, О. Кобєлєв, В. Пальчук, Л. Чуприна та ін 2. Водночас інформаційно- аналітичні
структури ними не розглядалися як самостійні суб’єкти національної інформаційної
політики. Отже, метою статті є обґрунтування та висвітлення особливостей функціонування
вітчизняних інформаційно-аналітичних служб як суб’єктів національної інформаційної
політики.
У процесі підготовки статті було використано методи зовнішнього та внутрішнього
спостереження (робота в структурі відділу політологічного аналізу Служби інформаційноаналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського, далі – НБУВ), статистичний метод (щодо визначення рівня
затребуваності окремих видів аналітичних продуктів), метод аналізу документів (щодо збору
первинної інформації), системний метод (стосовно визначення місця ІАС у системі
ухвалення рішень).
Відзначаючи посилення на сучасному етапі ролі інформаційно-аналітичних структур,
координатор Інформаційно-аналітичного центру студентів, аспірантів і викладачів
факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка
О. Роговик розглядає їх як суб’єкт суспільно-політичних процесів: «У глобалізованому світі
аналітичні центри вже давно не є спостерігачами. Вони є суб’єктами процесів. Аналітичні
центри не тільки беруть участь у прийнятті важливих рішень та є інструментами
інтелектуального забезпечення політики, не тільки виконують важливу місію з просвіти
громадян, вони ще є суб’єктами демократичного процесу і є суб’єктами громадського тиску,
контролю та ініціативи. Вони є просторами народження ідей, практичних схем та моделей їх
втілення на практиці» [21].
На суб’єктності аналітичних центрів у здійсненні політики наголошують О. Новакова й
Н. Пашина, які, констатуючи вплив неурядових аналітичних центрів України на громадську
думку, формування оцінок суспільством дій влади та політичних сил, прямо визначають їх як
одного із суб’єктів суспільно-політичного процесу в Україні [9, c. 31–32].
Ще раніше Д. Сміт (J. A. Smith) говорив про інформаційно-аналітичні центри не лише як
про учасників політичних процесів, а як про складову політичної еліти: «Аналітичні центри є
невід’ємним складником поточного політичного процесу як у межах національних
демократичних держав, так й у світовому масштабі. У розвинутих країнах аналітичні центри
та політичні експерти розглядаються як повноправні учасники публічної політики, а так
звані традиційні think tanks – як складова політичної еліти» [25].
У філософському енциклопедичному словнику поняття «суб’єкт» визначається як особа,
організована група осіб, соціальна, етнічна та політична спільнота, суспільство загалом, що
здійснюють властиву їм діяльність, спрямовану на практичне перетворення предметної
дійсності, теоретичне й духовно-практичне освоєння об’єктивної реальності; носій
означених якостей, що уможливлюють виконання ним суспільно значущих функцій [23,
с. 613].
У політології до суб’єктів політики належать джерела цілеспрямованої, предметної
політичної діяльності – окремих особистостей і соціуми, а також створені ними політичні
інститути, установи, організації, які реалізують свій соціально-політичний інтерес і чия
2

Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.; Горовий В.
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського (1992–2006): етапи становлення // Архіви України. – 2006. – № 1–6 (259). – С. 71–78; Гранчак Т.
Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект: монографія /
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 184 c.; Захарова В. І., Філіпова Л. Я. Основи
інформаційно-аналітичної діяльності: нав. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.; Кобєлєв О. М. Інформаційна
аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні: монографія / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2012. – 245 с.;
Пальчук В. Е. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у забезпеченні владних структур України (90-ті роки XX –
початок XXI ст.): автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського. – К., 2011. – 19 с.; Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності
бібліотек України: монографія / наук. ред. В. М. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.,
2014. – 208 с.
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активна практична діяльність спрямована на перетворення політичної та інших сфер
життєдіяльності людини як відповідних об’єктів політики [1, 4, 10].
Суб’єкт політики характеризується здатністю впливати на суспільно-політичні процеси,
самостійно визначати власні цілі та наявністю волі й засобів для досягнення цих цілей.
У зв’язку з цим доречно проаналізувати цілі, які визначені провідними вітчизняними
інформаційно-аналітичними центрами.
Так, Інститут світової політики (ІСП) своєю місією визначає розробку «аналітичних
досліджень та здійснення проектної діяльності для просування європейських стандартів та
практик в Україні, а також зростання підтримки лідерами громадської думки, офіційними
особами ЄС і НАТО європейської та євроатлантичної перспективи України» [16].
Згідно зі Стратегічним планом розвитку ІСП на 2015–2017 рр., серед стратегічних
пріоритетів організації зазначено «успішну, сталу реалізацію європейської інтеграції
України, посилення впливу на покращення безпекової ситуації в регіоні» [Там само].
Місією Міжнародного інституту демократії є «становлення якісно нового політичного
дискурсу, який сприятиме якісним перетворенням у перехідних демократій та, зокрема,
просуванні нових висновків, ідей та смислів, які би сприяли радикальному оновленню
українського суспільства» [14].
Місією Інституту економічних досліджень та політичних консультацій є вироблення
альтернативного погляду на ключові проблеми суспільного та економічного розвитку
України, що передбачає вироблення фахової експертної оцінки у сфері економіки й
економічної політики, розробку стратегічних та інструментальних складових економічної
політики; формування громадської думки шляхом організації публічного діалогу й
поширення знань; сприяння розвитку економічних і суспільних наук, стимулювання
розвитку дослідницької спільноти в Україні [12].
Метою Центру політико-правових реформ є «сприяння проведенню реформ у політикоправовій сфері задля утвердження в Україні демократії, верховенства права та належного
урядування» [19].
Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) своєю місією вважає «просування
реформ і суспільних перетворень в Україні та пропагування європейських принципів
управління. МЦПД прагне досягати сталого впливу завдяки створенню ефективних
партнерств, застосуванню міжнародної практики та виробленню інноваційних рішень» [17].
Основними цілями діяльності Інституту трансформації суспільства (ІТС) є «сприяння
побудові вільної, незалежної, демократичної, християнської України; вироблення та
впровадження механізмів реалізації євроатлантичної моделі розвитку України; формування
українсько-російських відносин на принципах мирного співіснування та партнерства;
утворення Балто-Чорноморського економічного альянсу; розвиток стратегічних відносин між
Україною і країнами Вишеградської групи, у тому числі на рівні міст та регіонів; підтримка
соціально-економічних і політичних реформ в Україні; зміцнення системи місцевого
самоврядування в Україні; утворення в країні національної буржуазії та потужного середнього
класу; формування ринкового світогляду серед широких верств населення і національної еліти
України; трансформація системи освіти в Україні та ін.» [5].
Місією Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) є надання українському
суспільству «високоякісної інформації про те, яким є його політичний, соціальний і
соціально-економічний стан і що думають про цей стан різні соціальні групи й категорії
населення країни» [6].
Слід зазначити, що не кожна інформаційно-аналітична структура чітко визначає мету своєї
діяльності. Водночас додаткова інформація про засади функціонування ІАС, цінності, які
ними підтримуються, дає змогу сформувати уявлення про те, на що саме спрямована
діяльність таких служб.
Зокрема, Центр ім. О. Разумкова наголошує на тому, що його експерти «поділяють
цінності демократії та верховенства права; захисту прав і свобод людини; відповідальності
держави перед суспільством; ефективної державної політики; активної участі громадян у
визначенні основних засад і пріоритетів державної політики; демократичного цивільного
контролю над військовою сферою; ринкової економіки; дотримання законодавства України і
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міжнародного права; передбачуваності й надійності України у відносинах з іноземними
партнерами» [18]. Отже, з високою долею імовірності можна припустити, що діяльність
центру спрямована саме на підтримку вказаних цінностей.
Як бачимо, метою діяльності провідних недержавних інформаційно-аналітичних центрів
України є сприяння суспільному розвитку, утвердженню європейських цінностей як
цінностей демократії, інформаційний супровід процесу економічного, суспільного та
державного реформування. І ця мета визначена самими ІАС.
Що стосується державних інформаційно-аналітичних структур (як самостійних інституцій,
так і підрозділів інших установ, зокрема бібліотек), зазвичай вони створюються для
забезпечення інформаційного супроводу інших суб’єктів політики – органів державної
влади. З огляду на це, діяльність таких ІАС носить допоміжний характер і вибудовується в
напрямі, визначеному замовником.
Наприклад, Національний інститут стратегічних досліджень, утворений Указом
Президента України № 127 від 4 березня 1992 р., Указом Президента України № 1158/2002
від 16 грудня 2002 р. підпорядковано Президентові України і визначено базовою науководослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України.
Відповідно, серед основних завдань інституту – науковий супровід здійснення Президентом
України, Радою національної безпеки й оборони України повноважень у сфері національної
безпеки України [13]. Решта завдань – таких як наукове обґрунтування, аналіз і оцінка
проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку України; дослідження проблемних
питань економічного, демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєннополітичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України;
дослідження й моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку; наукова експертиза
проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних заходів соціальнополітичного спрямування; публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання
матеріалів з основних напрямів наукової діяльності інституту – обумовлені потребою
забезпечення діяльності Президента необхідним інформаційним підґрунтям для ухвалення
рішень.
Відповідно до Положення про Службу інформаційно-аналітичного забезпечення органів
державної влади (СІАЗ) Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, серед
основних завдань СІАЗ – «узагальнення досвіду роботи інформаційно-аналітичних структур
у системі наукових бібліотек ефективного використання фондів, активному введенню в обіг
наукової та іншої інформації, необхідної для підвищення ефективності діяльності органів
державної влади; вдосконалення процесу ефективного використання фондів НБУВ, нових
інформаційних ресурсів, створених в Україні та за її межами, у тому числі інформаційних
потоків електронної інформації, для аналізу:
– суспільного життя в Україні, діяльності політичних партій і громадських організацій,
формування їхніх взаємовідносин з державними структурами;
– ставлення органів державної влади, політичних партій і громадських організацій у
країнах СНД та далекого зарубіжжя до суспільного життя в Україні;
– соціально-економічних процесів під час ринкових перетворень в Україні» [11, с. 2].
Така специфіка властива й для зарубіжних державних ІАС. Так, місією Дослідницької
служби Конгресу (Congressional Research Service, СRS) Бібліотеки Конгресу є інформаційне
обслуговування Конгресу, забезпечення інформаційного супроводу законотворчого процесу
шляхом організації досліджень і проведення аналізу законодавчих ініціатив [26].
Завданням Бюро дослідницької та правової інформації (The Research and Legislative
Reference Bureau, RLRB) Національної парламентської бібліотеки Японії є інформаційна
підтримка в межах функціонування установи діяльності парламенту шляхом надання
достовірної інформації та аналітичних матеріалів із широкого кола питань національної
політики [27]. При цьому, незважаючи на відносну несамостійність у виборі напрямів
діяльності, державні ІАС залишаються самостійними у зроблених висновках – на рівні
ухвалення рішень у межах визначених цілей – і завдяки цьому зберігають здатність
опосередковано впливати не лише на замовників підготовленого інформаційно-аналітичного
продукту, а й на суспільно-політичні процеси. Такий висновок особливо актуальний стосовно
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саме бібліотечних інформаційно-аналітичних структур, оскільки підготовлений ними
бібліотечно-інформаційний продукт через мережу бібліотечних веб-сайтів може бути
доступним широкому колу користувачів.
Інструментом реалізації політики інформаційно-аналітичних структур, їхніми засобами
політики, є інформація та знання, за допомогою яких ІАС здійснює вплив на інших учасників
політичного процесу та на об’єкт політики – політичну реальність (політичну систему,
політичні інститути, політичні відносини).
Впливовість такої інформації доводять рівень довіри до неї, а також коло її користувачів.
У зв’язку з цим показово, наприклад, що аналітичні матеріали Центру ім. О. Разумкова, як
ідеться на сайті організації, визнаються й використовуються політичними силами різного
спрямування, науковим і експертним середовищем, урядовими структурами, депутатами
Верховної Ради, рекомендовані для вивчення студентами університетів України, мають
високий індекс цитування в українських і зарубіжних ЗМІ, науковій літературі.
За даними Київського міжнародного інституту соціології станом на лютий 2006 р.
соціологічним дослідженням Центру ім. О. Разумкова довіряло 53 % українців (похибка –
10 %) [18].
На підставі аналізу продукції вітчизняних ІАС можна стверджувати, що як суб’єкти
політики інформаційно-аналітичні структури сприяють реалізації таких її функцій:
– підтримання цілісності суспільної системи, консолідація соціуму;
– управління й керівництво суспільними процесами, раціоналізація суперечностей, що
виникають, забезпечення цивілізованого діалогу громадян і держави;
– розробка цілей усього суспільства й колективних суб’єктів, які його складають;
– забезпечення послідовності та інноваційності соціального розвитку.
У рамках державної інформаційної політики державні й недержавні ІАС беруть участь у
вирішенні таких завдань, як забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення
рівних можливостей щодо одержання, використання, поширення інформації; створення умов
для формування в Україні інформаційного суспільства; забезпечення відкритості та
прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень; постійне оновлення, збагачення та
зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки
України.
Слід уточнити, що інформаційно-аналітичні структури не завжди функціонують як
суб’єкти політики – відчуваючи на собі вплив інших суб’єктів (наприклад, у тому, що
стосується нормативно-правових рамок діяльності ІАС), інформаційно-аналітичні структури
можуть одночасно бути й об’єктом політики.
Беручи участь у формуванні інформаційної бази для ухвалення управлінських рішень,
інформаційно-аналітичні структури виступають опосередкованим каналом комунікації між
суб’єктом ухвалення рішення й потрібними для ухвалення цього рішення знаннями,
адаптуючи останні під потреби перших у своїх продуктах – звітах, аналітичних статтях,
довідках тощо шляхом висловлення певних оцінок, теорій, прогнозів, сценаріїв тощо. При
цьому висловлені оцінки й сценарії будуть тим більш реалістичні, чим тіснішим буде зв’язок
між суб’єктом ухвалення рішення та інформаційно-аналітичною структурою, чим більше
інтегрованою в процес ухвалення рішення буде інформаційно-аналітична структура, чим
більшим обсягом вихідної інформації, відомої суб’єкту ухвалення рішення, володітимуть
аналітики.
Разом з тим важливим фактором ефективності продукції, яка готуватиметься
інформаційно-аналітичною структурою на замовлення суб’єкта ухвалення рішення, є
відносна автономність цієї структури в роботі та фінансуванні від замовника, можливість
диверсифікації як проблем для досліджень, так і замовників, що давало б змогу підтримувати
функціонування інформаційно-аналітичного центру при дотриманні необхідного рівня
професіоналізму.
Як зазначає, посилаючись на засновника й директора Гудзоновського інституту (1961 р.) і
системного теоретика корпорації RAND Г. Кана, директор неурядової організації «Центр
досліджень регіональної політики», координатор Громадянської мережі «Опора» в Сумській
області у 2015 р. О. Хоруженко, «такі організації часто виступають в ролі хлопчика, який
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крикнув, що «король-то голий». Уряду потрібні такі структури, тому що він страждає
«безсиллям сильних»: урядовцям занадто часто здається, що все йде так, як їм хочеться. У
результаті рішення приймаються або із запізненням, або на основі браку інформації.
Чиновники бояться виходити за рамки вже схвалених концепцій і зрештою відстають від
життя» [24].
Можна говорити про те, що в системі управління інформаційно-аналітичні структури
мають здійснювати моніторинг якості рішень, які ухвалюються, з метою контролю
відповідності цих рішень рівню наявного теоретичного знання й реальним потребам і, у разі
необхідності, коригування політики.
В умовах України, як зазначають фахівці, інформаційно-аналітичні центри, на відміну від
державних дослідних установ, є мобільнішими, мають більший кредит громадянської довіри
й можуть служити своєрідним «інтелектуальним мостом» між владою та суспільством,
виступають генераторами нових ідей для влади, пропонуючи аналітичну продукцію,
новаційні рішення. Наприклад, за участі представників аналітичних центрів готувалися (і
готуються) найважливіші стратегічні документи (Концепція національної безпеки України,
Стратегія забезпечення економічної безпеки України, Енергетична стратегія України на
період до 2030 року, Концепція державної регіональної політики та ін.) [21].
За висновком директора політико-правових програм Центру ім. О. Разумкова
Ю. Якименка, головними здобутками неурядових аналітичних центрів в Україні є те, що,
працюючи в несприятливих політичних і економічних умовах, вони:
– навчилися самостійно шукати й знаходити шляхи виживання, не втрачаючи за цього
своєї незалежності та об’єктивності;
– досліджували теми, актуальні для здійснення в Україні суспільних трансформацій у
напрямі її наближення до європейських стандартів, поєднуючи оперативне реагування на
поточні виклики з виробленням стратегічного бачення розвитку країни в різних сферах;
– набули визнання у влади й політичних сил як впливовий суб’єкт суспільно-політичного
життя, а також довіри – у суспільства – як носій і виразник його інтересів;
– справляють постійний вплив на громадську думку, користуються значною увагою медіа,
мають високий рівень присутності в інформаційному просторі;
– розширюють міжнародне співробітництво, роблять свій вагомий внесок у позитивне
сприйняття України світом і міжнародними організаціями;
– поступово інтегруються у світову експертну спільноту, забезпечуючи належну якість
своєї продукції [25].
При цьому, за даними представленого 17 січня 2013 р. у Вашингтоні щорічного звіту
Програми аналітичних центрів і громадянського суспільства Університету Пенсільванії, який
визначив найавторитетніші дослідні установи з питань державної політики у світі 2012 р.
(дослідження охопило понад 6 тис. «мозкових центрів» зі 182 країн у 38 категоріях), до 150
найкращих аналітичних центрів світу увійшов вітчизняний Центр ім. О. Разумкова, посівши
84 місце. Центр ім. О. Разумкова також увійшов до 100 найкращих аналітичних центрів за
межами США (58 місце) [22].
У списку лідерів серед аналітичних центрів Центральної і Східної Європи – українські
Центр ім. О. Разумкова (восьме місце із 60), КНЕУ ім. В. Гетьмана (35 місце) і Міжнародний
центр перспективних досліджень (43 місце).
Українські дослідні осередки увійшли також до найкращих у галузях міжнародної
економічної політики (Центр ім. О. Разумкова), освітньої політики (Центр освітньої
політики, Центр освітніх досліджень і Міжнародний центр перспективних досліджень),
також вони є серед центрів, які провели найкращі кампанії впливу на державну політику
(Український незалежний центр політичних досліджень).
Серед критеріїв, за якими складався рейтинг, були:
– професійний рівень і відданість справі керівництва аналітичного центру;
– професійний рівень і репутація співробітників аналітичного центру;
– якість здійснюваних аналітичним центром досліджень;
– якість і кількість публікацій;
– вплив досліджень і програм аналітичних центрів на осіб, що беруть участь у розробці
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політик;
– доступ до ключових інституцій та аудиторій;
– результати діяльності/продукти організації;
– використання електронних, друкованих ЗМІ та нових медіа;
– репутація в ЗМІ;
– рівень, різноманітність і стабільність фінансування;
– ефективне управління й розподіл фінансових і людських ресурсів;
– можливість організації ефективно виконувати умови грантових угод і контрактів;
– здатність організації виробляти нові знання, інноваційні пропозиції в галузі політики;
– вплив на суспільство тощо [8].
Тим не менше на сьогодні, як погоджується більшість вітчизняних експертів, у вітчизняній
політиці інтелектуальний капітал аналітичних центрів досі залишається «нерозпізнаним
артефактом».
Певною мірою така ситуація пов’язана з нетривалим досвідом взаємодії та відсутністю
сталих традицій комунікації інформаційно-аналітичних структур із суб’єктами управлінської
діяльності, що, у свою чергу, пояснюється відносно недавнім становленням України як
держави на сучасному етапі. Як слушно зазначають з цього приводу В. Горовий і М. Нечай,
«порівняно з відповідною практикою держав Заходу, з їхньою традиційно розвинутою
системою соціальних комунікацій, тісно пов’язаних з механізмами державного, в
новоутворених країнах цей аспект вирізняється цілим рядом ускладнень.
По-перше, структури, до функцій яких входить інформаційно-аналітичне забезпечення
державних органів, мали надавати допомогу в організації державотворення фактично з нуля.
Тобто вони, особливо в перші роки існування нової держави, стикаються з необмеженим
колом питань, вирішення яких потребує відповідної інформаційної підтримки, пов’язаної з
вивченням зарубіжного досвіду, аналізом специфіки власних суспільних, економічних,
політичних, культурних процесів, з пошуком оптимальних шляхів оперативного розв’язання
завдань державного будівництва.
По-друге, діяльність створюваних інформаційно-аналітичних структур (ІАС), орієнтованих
на задоволення запитів державних органів, не могла спиратися на інформаційну
інфраструктуру загальносуспільного призначення, внаслідок фактичної відсутності останньої
в державі. Україна, на жаль, реально не могла використовувати ресурси колишньої союзної
системи ДСНТІ, сформованої спільними зусиллями радянських республік, колишніх
союзних банків даних, що могли мати прикладне значення для вироблення ефективної
внутрішньої і зовнішньої політики нашої країни.
По-третє, помітно ускладнює діяльність ІАС у нових державах несприятлива економічна
ситуація перехідного періоду. Слабке матеріально-технічне забезпечення не дає можливості
впроваджувати сучасні технології обробки та аналізу потоків інформації» [2].
Разом з тим більшість експертів вважають головною проблемою, що гальмує розвиток
аналітичних центрів, незацікавленість влади в співробітництві з ними, її небажання
враховувати їхні напрацювання у своїй діяльності. За словами О. Роговика, «держава часто
сприймає запропоновану інтелектуальну продукцію третього сектору як виклик, як
настирливе втручання у «святая святих» – процес здійснення державної політики» [21].
Наслідком такої ситуації, на думку експерта, є те, що в Україні сформувався викривлений
ринок попиту на аналітику, що проявляється в затребуваності «промовляючих голів» –
людей, що мають гучніше й авторитетніше прізвище, а не професійніші та глибші аналітичні
ідеї, у конвертації авторитету й прізвищ окремих аналітичних центрів у товар, а продукт
таких центрів – у проплачену політичну маніпуляцію.
За висновком О. Роговика, «окремі аналітичні центри України перетворились на закриті
клуби застарілих кадрів, що втратили зв’язок з реальністю, яка змінилася. Вони
перетворилися на інструмент заробляння грошей і забули про свою важливу місію у державі
та суспільстві. У контексті революції аналітичний ринок змінився лише по формі, а не по
змісту. В Україні існував і продовжує існувати режим внутрішньої та зовнішньої аналітичної
окупації. І цей режим є прямою загрозою національній безпеці нашої держави. Це варто
розуміти» [21].
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На цих же ризиках наголошує Ю. Якименко, додаючи, що, концентруючись переважно на
внутрішніх проблемах, українські інформаційно-аналітичні структури досить повільно
інтегруються у світовий контекст, приділяючи менше уваги, ніж їхні колеги з розвинутих
країн, світовим і регіональним проблемам, зокрема проблемі безпеки в усіх її вимірах [25].
Факторами негативного впливу на розвиток діяльності вітчизняних інформаційноаналітичних структур залишаються також недосконала законодавча база й неготовність
держави надавати адекватну фінансову підтримку таким центрам чи створювати умови для
розвитку їхньої власної фінансової спроможності.
О. Роговик до ризиків діяльності неурядових аналітичних центрів відносить понад те
«високий ступінь конфліктності політичних процесів в Україні протягом останніх років,
наявність протистояння між владними інститутами та різними політичними силами.
Спостерігаються, хоча поки що не надто виразно, і спроби деяких владних інститутів,
політичних партій, бізнес-структур посилити свій вплив на think tanks з метою їх подальшого
використання для задоволення власних інтересів» [21].
За збереження означених тенденцій посилюється загроза «одержавлення», «партизації» чи
«корпоратизації» інформаційно-аналітичних центрів, після чого виконання ними своєї
суспільної ролі буде проблематичним.
Справедливість означених фахівцями тенденцій підтверджує багаторічний досвід
діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ.
Як засвідчує практика, замовників цікавить не стільки розробка стратегій і сценаріїв,
теоретична перевірка обґрунтованості проектів рішень, скільки моніторинг ситуації та пошук
інформаційного підтвердження правильності обраних тактик. Найбільшим попитом з боку
замовників і користувачів сайту «Центр дослідження соціальних комунікацій. СІАЗ. НЮБ.
ФПУ» НБУВ користуються ті проекти інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ, які
містили зрізи оперативної інформації та виходили або в щоденному режимі, або двічі на
тиждень – бюлетені оперативної інформації електронних видань для керівників та їхніх
референтів «Резонанс» і «Регіони сьогодні». «Резонанс» (виходить двічі на тиждень) містить
інформаційний зріз основних новин у сфері діяльності Верховної Ради України, Президента,
Кабінету Міністрів України та окремих міністерств, діяльності вітчизняних політичних
партій і розвитку економічної ситуації. «Регіони сьогодні» (видання виходить у режимі
«сьогодні-на-сьогодні») містять останню інформацію, що стосується розвитку соціальнополітичної, економічної, культурної ситуації в кожній з областей України, а також у містах
Севастополь і Київ.
Що стосується громадськості як суб’єкта процесу управління, то аналіз кількості
переглядів підготовлених співробітниками інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ і
розміщених на сайті «Центр дослідження соціальних комунікацій. СІАЗ. НЮБ. ФПУ» НБУВ
аналітичних матеріалів виявив, що наразі громадян цікавить, з одного боку, проблема
виживання, а з іншого – спостерігається інтерес до активізації участі в управлінні. Так,
протягом 2015 р. найзапитуванішими з боку відвідувачів сайту виявилися такі аналітичні
матеріали:
– Присяжна Л. «За якими правилами в Україні відбуватимуться місцеві вибори» – 14 тис.
676 переглядів;
– Ворошилов О. «Новые тарифы на газ для населения в оценках экспертов» – 4 тис. 324
переглядів;
– Дем’яненко Л. «Добровільне об’єднання територіальних громад − позитивні зміни у
сфері децентралізації влади» – 3 тис. 563 переглядів;
– Потіха А. «Соціально-психологічна та медична реабілітація учасників АТО» – 3 тис. 423
переглядів.
Така ситуація актуалізує завдання із забезпечення доступу широкої громадськості до
якісної аналітичної інформації з метою розширення її можливостей у напрямі реалізації
декларованих державою прав та розкриття управлінського потенціалу.
Потужним потенціалом у розв’язанні проблеми формування інформаційної бази,
необхідної для ухвалення управлінських рішень, володіють інформаційно-аналітичні
структури бібліотечних установ, у першу чергу національних і парламентських бібліотек.
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У Рекомендаціях для бібліотек урядових департаментів, розроблених Секцією бібліотек
урядових департаментів Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій ІФЛА (IFLA),
стверджується: «Метою урядової бібліотеки є забезпечення тих, хто приймає політичні
рішення, розробляє законодавство і визначає політику, різноманітною інформацією,
необхідною для виконання їхніх завдань. Ці рішення мають ґрунтуватися на вагомих
свідченнях. Інформація в урядових організаціях – це дійсно влада для тих, хто знає, де, як і
коли можна використати ту чи іншу інформацію. Тому бібліотекар у такій організації має
змогу не лише надати послугу, а й відігравати невід’ємну роль у прийнятті рішення» [20]. У
зв’язку з цим доречним буде зробити наголос на тому, що передові дослідні центри, які є
флагманами процесу інформаційного забезпечення органів державної влади, – Дослідницька
служба Конгресу США, Бюро дослідницької та правової інформації Японії, Довідковий відділ
з права й ухвалення рішень (Law and Decision Making Reference Department, LDMRD) Китаю, в
Україні – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ –
створені та функціонують як підрозділи національних бібліотек.
З іншого боку, достатньо показово, що саме ті країни, у структурі національних бібліотек
яких успішно функціонують дослідні підрозділи, що здійснюють інформаційний супровід
процесу прийняття управлінських рішень – США, Японія, Китай, – відрізняються найвищим
рівнем економічного розвитку й політичною стабільністю (більш детально про досвід
інформаційно-аналітичних підрозділів зарубіжних бібліотек у забезпеченні інформаційного
супроводу управлінської діяльності див. Гранчак Т. «Науково-дослідна діяльність
інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного
суверенітету» [3].
Інформаційно-аналітичні підрозділи вітчизняних бібліотечних установ через вузькі рамки
нормативно-правової бази функціонування не мають змоги здійснювати комплексні
міждисциплінарні дослідження – їхнє наукове дослідницьке поле обмежується виключно
інформаційно-комунікаційною тематикою. Інша проблематика – економічна, політична,
культурна, соціальна – розглядається виключно на рівні окремих аналітичних звітів і оглядів,
які, незважаючи на їхню якість, не відповідають вимогам, що висуваються до повноцінних
наукових досліджень. Разом з тим результати проведеного інформаційно-аналітичними
підрозділами національних бібліотек аналізу проблемних ситуацій, враховуючи їхню
повноту, достовірність, актуальність, мають стати для владних структур і окремих громадян
джерелом об’єктивної інформації, ефективне використання якої створить необхідну
інформаційну основу для ухвалення адекватних складній ситуації рішень.
При цьому ефективному використанню інтелектуального капіталу інформаційноаналітичних структур сприятиме налагодження корпоративної взаємодії між ними –
координації зусиль, обміну досвідом та інформацією, спільної реалізації проектів в умовах
рівних можливостей, забезпечених державою.
На початок 2016 р. СІАЗ НБУВ уже мала досвід партнерського співробітництва на основі
укладання угод і виконання спільних проектів з відділом наукової реферативної та
аналітичної інформації у сфері освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім.
В. О. Сухомлинського, Асоціацією випускників, викладачів і друзів ХНУ. У процесі ж
розробки регіонального напряму державотворчої інформаційної політики СІАЗ було
укладено угоди про взаємодію з аналітичними центрами ГО «Донецький інститут
інформації» та ГО «Товариство дослідників України». Така корпоративна взаємодія стане
організаційно-технологічною основою для синергії інтелектуальних капіталів різних
інформаційно-аналітичних служб і формування в підсумку потужної інтелектуальної
платформи процесу ухвалення управлінських рішень, здійснення внутрішньої та зовнішньої
політики і вирішення питань національної безпеки, ефективної комунікації між державою та
громадянським суспільством.
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Information-Analytical Structure as Subjects of National Information Policy
The paper substantiates the functioning of the information and analytical structures as a subjects
of national information policy, casts a light upon specific features of their activities and interactions
with government and civil society in modern Ukraine, stresses the need for corporate interaction
between information and analytical structures as an organizational and technological framework for
synergy of intellectual capital of various information and analytical services, and eventually
forming a powerful intellectual platform of decision-making, implementation of internal and foreign
policy, solving issues of national security, effective communication between the state and civil
society.
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Информационно-аналитические структуры как субъекты национальной
информационной политики
В статье обосновывается функционирование информационно-аналитических структур как
субъектов национальной информационной политики, освещаются особенности развития их
деятельности и взаимодействия с властью и гражданским обществом в условиях
современной Украины, отмечается необходимость налаживания между информационноаналитическими структурами корпоративного взаимодействия как организационнотехнологической основы для синергии интеллектуальных капиталов различных
информационно-аналитических служб и формирования в итоге мощной интеллектуальной
платформы процесса принятия управленческих решений, осуществления внутренней и
внешней политики и решения вопросов национальной безопасности, эффективной
коммуникации между государством и гражданским обществом.
Ключевые слова: принятие решений, информационная политика, информационноаналитические структуры, библиотечные учреждения, информаци- онное обеспечение.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В
ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Розглянуто проблеми взаємодії інформаційних структур, зокрема бібліотек, із громадянським
суспільством у процесі розбудови правової держави, їх співвідношення з відповідними суспільними
запитами. Акцентовано увагу на деяких аспектах участі в цьому процесі соціально-комунікативних
інститутів.
Ключові слова: правова держава, громадянське суспільство, засоби масової інформації,
національний інформаційний простір, бібліотека.

У сучасних умовах встановлення ефективних принципів взаємодії інформаційних структур
та громадянського суспільства є фундаментальним викликом часу.
Проблемам становлення й розвитку громадянського суспільства присвячено праці таких
учених, як Ю. Шемшученко, В. Бебик, Є. Головаха, В. Горбатенко та ін.
Складний характер цих взаємозв’язків пояснюється тим, що без громадянського
суспільства не може належним чином формуватися національний інформаційний простір, у
той час як і становлення повноцінного громадянського суспільства неможливе без
інформаційного простору в тому контексті, як його розуміє міжнародна спільнота.
Взаємодія інформаційних структур та громадянського суспільства є важливим
інструментом, що дає змогу забезпечити консенсус між усіма сторонами суспільного
договору в державі, забезпечити розвиток нових ідей, прозорість і відкритість роботи органів
державної влади. Глобалізаційні та обмінні процеси, що протікають у сучасному світі,
потребують конструктивної взаємодії на всіх рівнях регуляції соціальних процесів. Розвиток
подібної взаємодії сприяє прогресу соціуму, адже громадянське суспільство та інформаційна
сфера взаємно доповнюються і в разі порушення цих зв’язків несуть втрати. Цей
нерозривний зв’язок полягає в тому, що головна мета діяльності будь-яких інформаційних
структур – це формування громадської думки, яка знаходить свій прояв у соціальній
активності.
В Україні спостерігається тенденція до зростання посередництва між ЗМІ й органами
державної влади та зниження уваги до інших функцій засобів масової інформації. Робота всіх
інформаційних та інформаційно-аналітичних структур на сьогодні так чи інакше пов’язана із
суспільно-політичною ситуацією в країні. На думку П. Куфтирьова, «надмірна
заполітизованість величезних мас громадян… є ознакою перехідних періодів
(постреволюційних, часів кардинальних змін державного устрою). Подібна залученість
громадян в політику відхиляється від соціальних норм» [1].
Через засоби масової інформації відбувається постійний вплив на систему суспільних,
ідеологічних на політичних установок громадян. Не формуючи нових смислів, зміна цих
установок відбувається найчастіше за рахунок послаблення або посилення старих. За
наявності недостатнього рівня правової свідомості (що в українських реаліях не зовсім
доречно ставити поряд із свідомістю політичною, як зазвичай робиться), слабкості
суспільства та поширення політичного та національного екстремізму, владні інститути
можуть спричиняти на нього деструктивний вплив. Це пов’язано із зміщенням
демократичної установки щодо так званого обмеження держави правом та спричиняє
поширення суспільного аморалізму, який, як відомо, виростає зі сфери політичних відносин.
Звертаючись до твердження Е. Шилза [2] про те, що громадянське суспільство є
відокремленою і, що найважливіше, незалежною від держави частиною суспільства,
відповідно як і всі його інститути, на даному етапі можна говорити про те, що в Україні
сьогодні ЗМІ не є в першу чергу інститутом громадянського суспільства (а не влади),
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комунікатором, який має сприяти формуванню, інтеграції цього суспільства та захисту його
інтересів.
Аналіз українського інформаційного простору дає підстави вважати, що сьогодні функція
посередництва засобів масової інформації між громадянами країни є послабленою.
На думку А. Волкової, «механізми громадянського суспільства діють таким чином, що
громадянське суспільство в силу саморегуляції і самоорганізації готове протистояти
деструкції, усувати соціальну напругу і тим самим сприяти стабільності та розвитку
суспільних відносин» [3]. Ці механізми сьогодні діють не зовсім адекватно, оскільки
українське суспільство наразі є сукупністю різнорідних груп, пов’язаних одна з одною, проте
таких, що можуть перебувати в стані конфлікту. Фактично ситуація повертається в бік
визначення громадянського суспільства Гегелем, який називав його антагоністичним, яке
роздирають протилежні інтереси, «війна всіх проти всіх».
Цілком природно, що різнорідні суспільні групи перебувають у відносинах конкуренції,
проте для ефективного розвитку суспільства ці групи одночасно мають перебувати у стані
солідарності поза втручання держави.
У цій ситуації роль ЗМІ полягає у виконанні інтегративної функції інформатора для
громадян, наприклад, з різних регіонів про життя інших людей з тієї ж сфери діяльності чи
прошарку суспільства чи будь-якої іншої спільної сфери суспільного буття. Чимало
досліджень у сфері впливу засобів масової інформації на суспільство говорять про те, що
повідомлення, спрямоване на малі спільноти, матиме більший ефект, ніж повідомлення, яке
розраховане на широкий загал.
Існує думка про те, що цю функцію на себе взяли соціальні медіа, стрімке поширення яких
начебто говорить про готовність та здатність суспільства до самоорганізації та які створюють
інфраструктуру для діяльності громадських структур і проблемно орієнтованої реалізації
громадянських ініціатив. Погоджуючись із названими якостями, соціальні медіа не можна
назвати інструментом зняття соціального напруження, а часом і навпаки. Проте, очевидно, що
соціальні медіа стали інструментом і центром комунікації, наявність якого є обов’язковим
атрибутом громадянського суспільства, та в цій царині дійсно значною мірою перебрали на
себе функцію формування сфери громадського життя і громадської думки.
Можна говорити і про те, що соціальні медіа у порівнянні з іншими ЗМІ фактично
відповідають сучасному погляду на розуміння масової комунікації, що передбачає її
функціонування як двостороннього каналу зв’язку із суспільством і участь громадськості у
виробництві контенту.
У той самий час, в умовах політичної та економічної кризи, певні ознаки якої знаходять
свій яскравий прояв в українських реаліях та одночасно перебуваючи в процесі розбудови
правової держави, існує потреба у налагодженні ефективного й неупередженого
інформаційно-аналітичного
супроводу
суспільно-політичних
процесів,
оскільки
громадянське суспільство не може існувати без об’єктивної інформації в поєднанні з
відкритим обміном думками.
Спираючись на загальне визначення правової держави як форми організації діяльності
державної влади, за якої сама держава, всі соціальні спільноти та окремі індивіди поважають
право і перебувають в однаковому ставленні до нього, можна констатувати, що в
українському інформаційному просторі домінує інформація щодо відсутності того самого
однакового ставлення до права й закону, і, таким чином, порушується взаємозв’язок
держави, суспільства та індивіда через право.
Інформаційна складова побудови правової держави містить кілька аспектів, серед яких
правове інформування та взаємодія інформаційних структур і громадянського суспільства.
Незважаючи на загальну залученість ЗМІ в політичну ситуацію, тема посилення правового
інформування до сьогодні не втрачає актуальності. У цей процес включилися бібліотеки, як
соціально-комунікативний інститут, що в результаті усвідомлення нової соціокультурної
ситуації, викликаної змінами політичного і соціально-економічного характеру,
трансформували свою функцію з накопичення документів до їх використання. Виходячи за
межі виключно культурної або інформаційної сфер та перетворюючись на сучасний
інформаційний центр, бібліотека поступово стає учасником різноманітних соціально27

комунікаційних процесів.
Зокрема, Концепція трансформації бібліотеки в загальнодержавний науковоінформаційний комплекс, реалізована на прикладі Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського НАН України, була розроблена в 1990-х роках О. Онищенком, який розглядає
бібліотеку як універсальний інформаційний центр у соціокультурних процесах, що
відбуваються в державі, формуванні в Україні інформаційного, громадянського суспільства
[4]. У цьому контексті бібліотеку у своїх працях розглядали В. Горовий, Т. Гранчак,
Г. Шемаєва, І. Давидова та ін.
У контексті здійснення правового інформування діяльність бібліотеки, як елемента
масової комунікації, має за основу те, що ефективна співпраця з громадянами полягає в
наданні можливості вільно обирати джерела інформації та пошуку балансу між
забезпеченням права на інформацію та інформаційною безпекою. І, таким чином, відповідає
на необхідність бути не тільки інструментом формування громадянського суспільства, а й в
першу чергу елементом його структури. Зростаюче значення правової складової в
інформаційній діяльності є необхідною умовою розвитку громадянського суспільства та
становлення правової держави. Процес розвитку суспільства, пов’язаний із стимулюванням
активної громадської позиції його членів, потребує аналітичного підходу в організації
інформації з урахуванням розвитку системи знань та суспільної діяльності, удосконаленням
використання системи інформаційних ресурсів. «Здатність сучасної наукової бібліотеки
впливати на процеси розвитку інформаційного середовища, як невід’ємної частини будьякого комунікаційного процесу, у правовій сфері дає змогу розкрити як соціальні причини,
так і соціальний ефект правотворчого процесу та, як його наслідку, правових реформ.
Бібліотечні установи як сучасні інформаційні центри сьогодні ефективно реалізують одну з
найважливіших функцій, притаманних соціальним інститутам – соціалізуючу, тобто
сприяють розвитку правової свідомості особи» [5].
Також розвиваються сучасні соціальні інститути нового типу – юридичні бібліотеки, що
поєднують традиційні функції бібліотеки з функціями галузевих інформаційних центрів.
Інформативно-комунікативна діяльність юридичних бібліотек дає змогу виявити джерела,
передумови і чинники ефективності функціонуючих на інформаційному ринку правових
ідей. Розкрити ступінь впливу правової інформації на індивіда, на процес освоєння і
розуміння ним оточуючої соціально-правової дійсності, результатом чого є комплекс
правових знань, ідей, поглядів, уявлень у правовій свідомості та юридичному світогляді
людини.
Інформаційні продукти бібліотек правового та суміжного змісту стають інформаційним
підґрунтям суспільного розвитку, «…продовжуючи діяльність із відбору нової інформації
політико-правового характеру, бібліотека враховує потреби та запити даної спільноти, які
диктуються специфікою та умовами її розвитку, проводячи роботу з поповнення соціальної
інформаційної бази як інформацією, виробленою самою спільнотою, так і тією, що була
створена поза її середовищем. Така інформація становить частину суверенного
інформаційного ресурсу держави, його важливий політико-правовий сегмент, сприяє
ефективному розвитку даної суспільно-політичної системи та її взаємодії з навколишнім
середовищем» [6].
Інформаційна насиченість сучасного суспільства і вільний індивідуальний доступ до
різноманітних ЗМІ до сьогодні не знімають питання необхідності розширення того шару
інформації, який зачіпає всіх громадян і визначає нашу суспільну свідомість, що свідчить
про актуальність подальшого розвитку інформаційних структур, які володіють унікальними
інформаційно-аналітичними запасами й потенціалом. Оскільки, як вже зазначалося вище,
громадянське суспільство та ЗМІ тісно пов’язані між собою та являють собою динамічну і в
ідеалі постійно еволюціонуючу систему, то в процесі розвитку такого суспільства позитивна
роль засобів масової інформації зростає в разі підсилення освітньої складової.
Адекватне софункціонування дає змогу уникнути транслювання засобами масової
інформації ідей і інтересів, далеких від суспільних потреб, сприяти підвищенню рівня
правової свідомості, вільному обміну думками, у тому числі в колах окремих суспільних
груп з метою посилення внутрішньої організації суспільства, узгодження дій, координації
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зусиль та, що найважливіше, досягнення в процесі побудови громадянського суспільства
суспільного консенсусу. На початковому етапі становлення цього софункціонування
реалізація цієї мети може бути наближена за рахунок налагодження принаймні спорадичного
діалогу.
Таким чином, формується ланцюг, що містить такі складові: вільні, неупереджені та
відповідні до суспільних потреб ЗМІ, здійснюючи діалог громадян, суспільства і держави,
посилюють громадянське суспільство, яке є основою створення й функціонування правової
держави. Ефективна взаємодія інформаційних структур та громадянського суспільства має
закласти підґрунтя задля подальшого прагнення до нівелювання соціальних катаклізмів,
розв’язання суперечностей всередині суспільства правовим шляхом та його
ненасильницького поступального розвитку.
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Informational Structures of Civil Society in the Process of Building the Law-Governed State
The article deals with the problems of interaction between information structures, in particular
libraries, and civil society in the process of building the law-governed state, their conformity to
public requests. The attention is given to some aspects of social communication institutions
participation in this process. It is concluded that under present conditions the fundamental challenge
is to establish effective principles of interaction between information and civil society. The article
touches upon the issue of media influence on civil society in realities of political and economic
crisis. It denotes the role of mass media in the context of legal awareness and building lawgoverned state.
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Информационные структуры гражданского общества в процессе построения правового
государства
Статья посвящена проблемам взаимодействия информационных структур, в частности
библиотек, с гражданским обществом в процессе построения правового государства, их
соотношения с соответствующими общественными запросами. Акцентировано внимание на
некоторых аспектах участия в этом процессе социально-коммуникативных институтов.
Определено, что в современных условиях установление эффективных принципов
взаимодействия информационных структур и гражданского общества является
фундаментальным вызовом времени.
Затронуты вопросы влияния СМИ на гражданское общество в условиях политического и
экономического кризиса. Обозначена роль средств массовой коммуникации в контексте
осуществления правового информирования и построения правового государства.
Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, средства массовой
информации, национальное информационное пространство, библиотека.

31

УДК 021.1:025.5:316.3
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аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА ЯК МУЛЬТИСЕРВІСНИЙ ЗАКЛАД
У статті розглядається трансформація соціальної місії та інформаційної функції бібліотеки в
сучасних умовах, висвітлюється вітчизняний та закордонний досвід розширення бібліотечного
обслуговування шляхом впровадження нових послуг та інформаційних продуктів. Розкривається роль і
можливості сучасної бібліотеки в запобіганні деструктивним соціальним та інформаційним процесам у
суспільстві.
Ключові слова: соціальне партнерство, соціальні працівники в бібліотеці, бібліотечні сервіси,
інформаційно-консультативні послуги, соціальна нерівність, інформаційна нерівність.

Сучасні бібліотеки трансформуються та розвиваються разом із суспільством, беручи на
себе роль громадських центрів – інформаційних, культурних, просвітницьких, соціальних
тощо. У змінених соціально-економічних умовах дедалі більше зростає соціальна значущість
бібліотечної діяльності – бібліотека стає тією установою, яка може консолідувати
громадськість щодо розв’язання соціально значущих проблем і бере участь у становленні
громадянського суспільства в країні [ 1, с. 7].
Одним з вимірів включення бібліотек у процеси соціальної інтеграції є можливість
надання допомоги традиційно вразливим з погляду на адаптаційні можливості категоріям
громадян, таким як безробітні, люди з особливими потребами, безпритульні, біженці та
вимушені переселенці, громадяни з низьким рівнем доходів. Бібліотеки в силу своїх
беззаперечних переваг, таких як авторитетний статус, досвід масового обслуговування,
кадровий та матеріально-технічний ресурс, фундаментальність і системність, можуть стати
унікальними центрами для розробки та впровадження нових підходів до розв’язання
проблеми соціальної та інформаційної нерівності.
У сучасних наукових дослідженнях традиція гуманізації бібліотечної політики
виражається в актуалізації пошуку ефективних моделей бібліотечної роботи задля
задоволення потреб якнайширшого кола населення та вирішення ряду завдань, які сьогодні
постають перед суспільством. Зокрема, увагу науковців привертає тенденція трансформації
соціальної та інформаційної діяльності бібліотек, що проявляється в розширенні
асортименту бібліотечних послуг. За кордоном зазначена проблематика порушується в
роботах Ф. Е. Говард (Francis E. Howard), Д. Естреїчер (Deborah Estreicher), Л. Луо (Lili Luo),
С. Томас (Cyndy Thomas), М. Трокня (Mark Troknya), Л. Раїн’є (Lee Rainie), Дж. Б. Горріґан
(John B. Horrigan). Аналіз наукової літератури свідчить про актуальність цього питання і для
вітчизняних дослідників, серед яких О. Гаращенко, Т. Козловська, О. Мурашко, Н. Чуянова,
Я. Хіміч та ін.
Поширення знань та зв’язок користувача з інформацією завжди були пріоритетом у
бібліотечному обслуговуванні, проте сьогодні масштаби та темпи соціальних трансформацій
вимагають відповідних змін у традиційній діяльності бібліотеки як обслуговуючої
структури. Поряд зі звичними формами діяльності на бібліотечній платформі розвиваються
унікальні моделі взаємодії інформаційного обслуговування та соціальних послуг для різних
категорій населення, що передбачає розширення напрямів роботи, зокрема, і через надання
спеціалізованої консультативної допомоги та появу нових інформаційних сервісів, здатних
забезпечити мультипотреби сучасного користувача.
У цьому контексті показовою є нині діюча в США, Австралії та Канаді програма SWITL
(Social Workers in the Library), яка з 2009 р. втілює в життя досвід партнерських проектів між
бібліотеками, професійними соціальними працівниками та спеціалістами інших галузей
(медиками, юристами, психологами тощо).
Її головною метою став пошук шляхів розширення доступу до інформації про місцеві
послуги соціального обслуговування для населення з можливістю отримання різного роду
консультативної допомоги безпосередньо в приміщенні бібліотеки. При цьому бібліотечний
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персонал, як правило, виконує суто інформативну функцію, виступає в ролі промоутерів,
доносячи інформацію про доступні соціальні сервіси в бібліотечному обслуговуванні,
координує відповідну роботу, а також систематично проводить дослідження на предмет
необхідності впровадження тієї чи іншої послуги, займається збором і обробкою відгуків
користувачів. Консультаційні сервіси цієї програми спрямовано на надання допомоги в
першу чергу емігрантам (за потреби, моголінгвальні відвідувачі отримують послугу
перекладу), безробітним, інвалідам, безпритульним, а також на розв’язання локальних
проблем місцевої громади. Координація соціальної роботи SWITL охоплює такі питання:
– надання інформації про допомогу у розв’язанні проблем відсутності одягу, житла чи їжі;
– професійна психологічна допомога (консультації, групи підтримки та ін.);
– спеціалізована медична допомога (експрес-аналізи, обстеження, направлення до
спеціалістів та ін.);
– правова допомога (значною популярністю користується проект «Адвокати в бібліотеці»);
– подолання наслідків стихійного лиха та втрат 3;
– навчання та працевлаштування.
Наведений перелік послуг не є вичерпним. Робота програми постійно вдосконалюється
відповідно до конкретних запитів та вимог, що визначаються на основі систематичного
вивчення діяльності програми, актуальності її проблематики. Наведемо кілька прикладів
успішного втілення проекту SWITL:
The Denver Public Library надає денний притулок безхатькам та жінкам з низьким
заробітком, проводить інструктаж із працевлаштування та на предмет оволодіння
необхідними навичками;
New York’s Queens Library поширює інформацію про притулки для безпритульних,
регулярно проводить програмні родинні заходи, а також надає спеціальні послуги для
допомоги безробітним;
San Jose Public Library двічі на місяць запрошує до співпраці 2–3 професійних соціальних
працівників, якими також можуть виступати волонтери та студенти;
San Francisco Public Library, Pima County Public Library та Washington Public Library
концентрують свою увагу на програмах з охорони здоров’я, тісно співпрацюючи з
державними структурами;
Dallas Public Library започаткувала ініціативу «Кава та бесіда», яка спрямована на пошуки
шляхів контакту та порозуміння з безпритульними людьми; всім бажаючим надається
можливість пройти тест на виявлення ВІЧ-інфекції;
Oakland Public Library при партнерстві Alameda County Law Library організували програму
надання безкоштовної юридичної допомоги та правової інформації.
Аналіз зарубіжного досвіду втілення проекту SWITL показує дієвість описаної моделі
співпраці між спеціалістами-практиками та бібліотекарями. Зазначений формат бібліотечної
роботи відповідає сучасному соціальному замовленню на функціонування спеціалізованих
громадських центрів з надання кваліфікованого інформаційно-консультативного
обслуговування населення, сприяє розширенню вільного доступу до суспільно важливих
можливостей та ресурсів якнайширшого кола людей, відкриваючи нові перспективи в
задоволенні суспільних потреб.
Розглядаючи приклади з зарубіжного досвіду, зазначимо, що в Україні концепція розвитку
бібліотеки як центру соціальних ініціатив також знаходить своє втілення, передусім – у
програмах соціального партнерства. Сьогодні традиція взаємодії бібліотек з різними
установами та організаціями для проведення спільних заходів отримує новий поштовх для
розвитку.
На відміну від описаного вище американського досвіду, соціальне партнерство в нашій
державі здебільшого продовжує реалізовуватись у соціокультурному вимірі. Так, на сьогодні
основними видами бібліотечної співпраці залишаються: професійне партнерство (взаємодія
між різними бібліотеками: публічними, шкільними, бібліотеками вищих навчальних
3

Відомо, що після урагану «Катріна» 2005 р. у Новому Орлеані саме місцева бібліотека стала для громади
координаційним центром, що виконував важливу функцію у ліквідації наслідків стихійного лиха.
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закладів, спеціалізованими тощо); партнерство з освітніми закладами (управліннями,
відділами освіти, вищими навчальними закладами, загальноосвітніми та дошкільними
закладами тощо); партнерство із закладами культури (музеями, будинками культури,
будинками творчості, театрами, кінотеатрами, школами естетичного виховання, музичними
школами, мистецькими навчальними закладами тощо) та партнерство з інформаційними
органами (книговидавцями, рекламними фірмами, засобами масової інформації). Плідно
співпрацюють бібліотеки і з різноманітними товариствами та спілками.
На сьогодні показовою є співпраця з етнічними об’єднаннями: греків, поляків, євреїв,
білорусів тощо.
Водночас прогресивною формою взаємодії видається існуюча в Україні практика
громадянського партнерства – співпраці бібліотечних установ з державними та
громадськими структурами (органами державної влади та місцевого самоврядування,
політичними партіями та об’єднаннями, молодіжними, жіночими, правозахисними
організаціями тощо). Маючи великий інформаційний потенціал та напрацьовані зв’язки,
бібліотеки дедалі частіше стають ініціаторами акцій, програм та спільних проектів. Метою
такого партнерства є організація бібліотечного обслуговування на основі врахування
інтересів усіх верств населення, зокрема покращення обслуговування його окремих груп
(людей літнього віку, людей із спеціальними потребами, етнічних меншин тощо), а також
забезпечення ефективних механізмів інформаційного обміну між владою і населенням.
Дедалі частіше бібліотеки стають пунктом доступу громадян до офіційної інформації.
Зазначимо, що зростання кількості підрозділів бібліотек, що здійснюють правове
інформування, є реалізацією однієї з обов’язкових ознак демократичного суспільства:
правове інформування в бібліо- теці сприяє відкритості діяльності органів влади, забезпечує
зворотний зв’язок з населенням за допомогою інформаційно-аналітичних служб бібліотек [2,
с. 541].
Безпосередня участь місцевих бібліотечних установ у формуванні загального
інформаційного поля регіонів відзначається оперативним наданням якісних інформаційних
послуг у форматах, що максимально задовольняють потреби користувачів. Наведемо кілька
прикладів громадянського партнерства, що успішно реалізується в діяльності численних
громадських приймалень у бібліотеках країни:
– у Національній парламентській бібліотеці України діє громадська приймальня, яка надає
безкоштовну юридичну допомогу всім верствам населення. Громадська приймальня надає
такі види правової допомоги, як консультації та роз’яснення з правових питань; допомога у
складанні документів правового характеру (звернень, окремих процесуальних документів
тощо);
– на базі Пункту доступу громадян до правової інформації (ПДГ) відділу читальних залів
Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки проводиться прийом громадян у виїзній громадській
приймальні Головного управління юстиції у Волинській області з надання безоплатної
первинної правової допомоги;
– у громадській приймальні на базі Дніпропетровської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія надається безоплатна
первинна правова допомога;
– у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Іва- сюка відкрито
громадську приймальню з надання первинної юридичної допомоги Української Гельсінської
спілки з прав людини.
Окремої уваги заслуговує досвід роботи бібліотеки-філії с. Нове Село, Виноградівської
РЦБС у Закарпатській області, діяльність якої тісно пов’язана з загальними потребами,
завданнями та особливостями місцевої громади. Ця установа стала затребуваним місцевим
інформаційно-просвітницьким центром, у якому при Консультаційно-інформаційному центрі
«Право громади» спільно з районним управлінням юстиції громадської приймальні
забезпечується вільний доступ усіх членів громади до конкретної, обґрунтованої та
об’єктивної інформації з усіх питань життєдіяльності людини; надається соціально-правова
інформація та доступ до правової інформації голів громадських організацій, громадської
ради при РДА для захисту законних прав і інтересів членів громади; пропонуються
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безкоштовні консультації правової тематики насамперед незахищеним верствам населення –
пенсіонерам, батькам багатодітних сімей, тимчасово непрацюючим, постраждалим від
Чорнобильської аварії, у тому числі угорськомовному населенню (25 %). До мобільноконсультативної групи залучаються волонтери – фахівці галузі права. Крім того, бібліотека
також співпрацює з громадськими організаціями, здійснюється інформаційна підтримка для
активізації роботи та реалізації соціально-культурних проектів територіальних громад.
Дедалі більше бібліотек своєю діяльністю доводять взаємовигідність співробітництва з
місцевими адміністраціями. Ознакою часу стало і те, що наразі бібліотека стає тією
установою, що може консолідувати громадськість у вирішенні соціально значущих завдань у
країні. Варто відзначити діяльність бібліотечних установ, спрямовану на підвищення рівня
поінформованості суспільства та формування у громадян толерантного ставлення до
біженців і переселенців з АР Крим і Східних регіонів України та їх соціальної адаптації. З
метою забезпечення та надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг тимчасово
переміщеним особам, налагодження ефективних механізмів комунікації громадян з
місцевими органами влади, сприяння соціальній адаптації громадян, які були змушені
покинути рідні місця проживання, на базі бібліотек створено центри підтримки громади з
внутрішньо переміщеними особами та затверджено план організації і впровадження даної
ініціативи в життя (наказ Міністерства культури України від 18.09.2014 р. № 773).
Відповідна робота проводиться з підготовки бібліотечних фахівців для організації послуг з
інформаційного забезпечення внутрішньо переміщених осіб та забезпечується організація
бібліотечно-інформаційних послуг для таких громад. На сайті Національної парламентської
бібліотеки України створено окрему сторінку «На допомогу переселенцям і біженцям»,
безкоштовно працює Центр правової інформації; Національна бібліотека України для дітей
обслуговує понад 300 дітей різного віку з Донецької і Луганської областей; на сайті
Державної бібліотеки України для юнацтва та на сторінці Facebook розміщено матеріали з
тематичним інформуванням: «Куди звернутися якщо...», а також є рубрика «Вимушеним
переселенцям».
Завдяки багаторічному співробітництву Міністерства культури України та Міжнародної
програми «Бібліоміст» на базі обласних універсальних наукових бібліотек створено 25
тренінгових центрів. За результатами роботи яких у 559 населених пунктах регіонів
бібліотеки кваліфіковано надають послуги для внутрішньо переміщених осіб, фахівці більше
тисячі бібліотек з різних регіонів пройшли тренінгові навчання з організації послуг для
вимушених переселенців. Загалом, публічними бібліотеками постійно надаються послуги
для внутрішньо перемішених осіб, серед яких: тренінги або консультація щодо ресурсів для
ВПО в даній місцевості, допомога з отриманням документів, перереєструванням на
отримання соціальних виплат, допомога з пошуком житла та роботи, використання
комп’ютера та Інтернету в бібліотеці. Бібліотеки надають послуги для мешканців
внутрішнього переміщення безкоштовно. Для цієї категорії людей безкоштовно надаються
послуги психологів, постійно оновлюються книжкові та віртуальні виставки «Захист прав
біженців», «Депортація кримських татар», організовуються благодійні акції зі збору
матеріальної та гуманітарної допомоги для осіб, переселених із зони АТО [3].
Здійснюють моніторинг висвітлення проблеми переселенців і інформаційно-аналітичні
підрозділи бібліотек. Так, у матеріалах, підготовлених Центром досліджень соціальних
комунікацій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, регулярно здійснюється
огляд поточної ситуації та проблемних питань, пов’язаних з внутрішньо переміщеними
особами, аналізується відповідний правовий базис та юридичні новації в українському
законодавстві.
Партнерами бібліотек є також відділи й служби місцевих виконкомів: внутрішньої
політики, юстиції, соціального захисту населення, у справах неповнолітніх, сім’ї та молоді,
зайнятості. Надаючи регулярну інформаційну допомогу цим структурам, бібліотеки
залучають їхніх представників до проведення різноманітних просвітницьких заходів,
спрямованих на інформування та правове виховання населення, профілактику
правопорушень тощо. Наприклад, традиційною практикою для бібліотек стає залучення
соціальних педагогів і працівників для проведення спільних заходів, працюючи, зокрема, над
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розв’язанням таких актуальних проблем, як насилля в неблагополучних сім’ях, соціалізація
«дітей з вулиці», робота з важковиховуваними дітьми і підлітками. Водночас на базі бібліотек проводиться соціально-психологічне і соціально-правове консультування сім’ї, що дає їй
змогу усвідомити та захистити свої права у взаєминах із соціальним середовищем, з
освітньою системою [4].
В умовах, коли рівень життя людей падає і дуже багато сімей потрапляють у кризові
ситуації, робота соціальних служб повинна бути налагодженою та продуктивною
Запобігання асоціальним явищам – проблема комплексна, тому потребує комплексного
підходу. Один з дієвих механізмів цього комплексу – бібліотека, можливості якої соціальні
працівники та педагоги, відповідні установи, центри соціальних служб для дітей, сім’ї та
молоді намагаються використати сповна [5].
Сучасна бібліотека завжди була й буде частиною суспільства, і впроваджена модель
соціального партнерства засвідчує про активне включення бібліотек до сфери інтересів
громадськості, водночас змінюючи традиційне сприйняття її користувачем. У процесі
розширення асортименту сервісів бібліотека формує свій позитивний інформаційний образ
та, будучи відкритою системою, отримує додаткові канали реалізацій своїх стратегій, через
які все більше представників різних верств населення приєднується до процесу співпраці.
Систематичне соціальне партнерство сприяє вирішенню завдань, що стоять перед
суспільством, сприяє розвитку культури, освіти, інтелектуальному зростанню людей,
входженню країни в інформаційне суспільство та світовий культурний процес. Незважаючи
на те що бібліотеки мають великий досвід взаємодії з різними організаціями, соціальне
партнерство в бібліотечній сфері – новий вид взаємодії бібліотек з усіма суб’єктами
суспільства, націлений на погодження і реалізацію інтересів усіх учасників процесу
вирішення соціальних завдань, його можна розглядати як інноваційний вид діяльності [6].
Необхідність пошуку нових підходів до традицій співробітництва бібліотек з іншими
установами, комерційними структурами та органами місцевого самоврядування зумовлена
не тільки викликаною сучасними інформаційними тенденціями необхідністю перетворення
бібліотек на інформаційні центри, увага до подальшого розвитку інформаційноконсультаційного обслуговування в бібліотечних установах перш за все демонструє
усвідомлення цінності соціальної відповідальності та підтримки задля зростання
індивідуального й суспільного добробуту в країні. А отже, переосмислення традиційної ролі
бібліотеки як інформаційного навігатора відкриває нові можливості та перспективи в
суспільному регулюванні, надаючи важливий імпульс для розвитку всієї соціальноекономічної системи нашої держави.
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Modern Library as a Multiservice Institution
The article reviews the transformation of a library’s social mission and informational function
under the current conditions and covers Ukrainian and foreign experience in provision new librarian
services and informational products. The role of modern library and its prospects in the prevention
of destructive social and information processes in society has elucidated.
Actualization of the issue of making appropriate changes to the traditional activities of a library
as a service institution is caused by highly dynamic information and socio-economic processes. The
examples of unique models of interaction between information services and social services for
various categories of the population, which carried out on the library platform along with the usual
forms of activity, is the subject of the article
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Современная библиотека как мультисервисное учереждение
В статье рассматривается трансформация социальной миссии и информационной функции
библиотеки в современных условиях, освещается отечественный и зарубежный опыт
расширения библиотечного обслуживания путем внедрения новых услуг и информационных
продуктов. Раскрывается роль и воз-можности современной библиотеки в предотвращении
деструктивных социальных и информационных процессов в обществе.
Актуализация вопроса о внесении соответствующих изменений в традиционную
деятельность библиотеки как обслуживающей структуры вызвана высокой динамичностью
информационных и социально-экономических процессов. Предметом рассмотрения в
предлагаемой публикации являются уникальные модели взаимодействия информационного
обслуживания и социальных услуг для различных категорий населения, осуществляемые на
библиотечной платформе наряду с привычными формами деятельности.
Ключевые слова: социальное партнерство, социальные работники в библиотеке,
библиотечные сервисы, информационно-консультативные услуги, социальное неравенство,
информационное неравенство.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО- КОМУНІКАТИВНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
У статті обґрунтовується доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових
відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства,
структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження
використано моделі комунікації за Шенноном, Якобсоном, Лотманом, модель «брамника».
Використання моделей комунікації дало можливість на конкретних прикладах відстежити
зв’язок між потоками інформації, кодами, контекстом повідомлень і поведінкою
економічних агентів на фінансовому ринку України. У статті показано можливості великих
наукових бібліотек як суспільних інститутів соціальної пам’яті в соціально-комунікативному
дослідженні фінан- сових відносин.
Ключові слова: банк, інформація, код, контекст, модель комунікації, наукова бібліотека,
соціальна пам’ять, фінансові відносини, фінансові комунікації.
Трансформація великих публічних бібліотек на сучасні інформаційні центри обумовлює
необхідність диверсифікації асортименту створюваних ними інформаційних продуктів і
послуг для задоволення широкого спектра інформаційних потреб суспільства. Однією з
надзвичайно інформаційно чутливих сфер життєдіяльності суспільства є фінансові відносини, які являють собою економічні зв’язки, взаємодії та відносини, виражені в грошовій
формі [1, с. 368]. Це підтверджує світова, особливо новітня, історія.
Сучасна Україна в цьому плані не є виключенням. Складний економічний характер
фінансових відносин у цілому та грошей зокрема, як певного інформаційно-психологічного
феномена, обумовлює одночасно можливість і необхідність використання широкого спектра
джерел інформації для дослідження різних аспектів, у тому числі й комунікатив- них, цього
соціального явища.
Причому трансформаційний характер українського суспільства розширює простір для
відповідних наукових розвідок у цьому напрямі. Адже, наприклад, моделі поведінки
учасників фінансових ринків, що сформувалися в суспільствах з усталеною ринковою
економікою, можуть зазнавати (доволі часто й зазнають) певних змін у пост-радянських
суспільствах. Тому цілком закономірно, що нестандартний характер цієї проблематики й
потреба в значних обсягах різноманітної інформації для її аналізу обумовлюють ту доволі
вагому роль, яку можуть відігравати великі наукові (універсальні) бібліотеки в дослідженні
соціально-комунікативної природи фінансових відносин. Усе зазначене вище обумовлює
актуальність вибору теми цієї статті.
Однак анонсована проблема поки ще не посіла належного місця у відповідних наукових
дослідженнях, особливо фахівців у галузі соціальних комунікацій і бібліотекознавства.
Зокрема, на пострадянському просторі серед робіт з бібліотекознавства, у яких
розглядаються певні аспекти інформаційної діяльності у сфері фінансових відносин, як-от
інформаційна діяльність банків, треба згадати працю співробітника СО РАН Н. Струкової.
Утім, немає підстав вважати, що в ній фінансові відносини досліджуються саме крізь призму
соціальних комунікацій [2, с. 36–48]. Разом з тим варто нагадати, що І. Давидова наголошує,
що «саме аналітична діяльність розглядається як перспективний напрям розвитку
когнітивної функції документно-інформаційних установ, яка здатна перетворити їх на
конкурентоспроможні суб’єкти ринку інформаційних продуктів і послуг та забезпечити їх
функціонування в інформаційному суспільстві» [3, с. 78]. Однак у пострадянському
бібліотекознавстві в цілому дослідженню можливостей бібліотек у сфері інформаційного
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забезпечення економічної діяльності приділяється порівняно небагато уваги.
З іншого боку, економісти (науковці й аналітики-практики) також не приділяють належної
уваги цьому питанню. Визнаючи нині потужний вплив інформаційно-психологічних
механізмів на перебіг багатьох економічних процесів, особливо у сфері фінансів, економісти,
по суті, не звертають належної уваги на можливості великих наукових (універсальних)
бібліотек у дослідженні соціально-комунікативних аспектів фінансових відносин і
економічних процесів узагалі. Так, у фундаментальній роботі Л. Гітмана й М. Джонка,
присвяченій такому виду фінансових відносин, як інвестиційна діяльність, суто символічно
згадуються можливості бібліотек з інформаційного забезпечення в цій сфері [4, с. 137]. Дещо
більше уваги можливостям бібліотек приділяють фахівці в галузі бізнес-розвідки. Але при
цьому на інформаційному супроводі фінансових відносин вони уваги, як правило, не
акцентують.
Підсумовуючи короткий огляд досліджень щодо інформаційного, особливо бібліотечноінформаційного, супроводу фінансових відносин і їхнього соціально-комунікативного
аспекту, зазначимо таке. Насамперед, такі дослідження нечисленні. По-друге, у них
декларативні узагальнення стосовно ролі інформації в розвитку фінансових відносин часто
переважають над конкретним аналізом процедур взаємозв’язку інформаційних і фінансових
процесів. По-третє, надзвичайно мало уваги в дослідженнях приділяється саме ролі бібліотек
в інформаційному супроводі фінансових відносин.
Тому мета цієї статті полягає в дослідженні можливостей і досягнень наукової бібліотеки у
сфері соціально-комунікативного аналізу фінансових відносин з урахуванням
трансформаційного характеру української економіки й суспільства в цілому. Оскільки
соціально-комунікативні дослідження є складним багатоплановим процесом як за об’єктами
свого спрямування, так і за спектром методів свого проведення, то в цій статті розглядаються
лише деякі їхні аспекти, насамперед методичного характеру.
При цьому слід наголосити, що представлені нижче методичні аспекти соціальнокомунікативного дослідження є результатом критичного узагальнення практичного досвіду
відповідного напряму інформаційно-аналітичної роботи в Службі інформаційноаналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського (СІАЗ НБУВ). Така робота за характером своєї організації є колективною та
передбачає відповідну спеціалізацію та кооперацію залучених до її виконання працівників.
Тому верифікація сформульованих аналітиком методичних положень здійснювалась у
процесі колективної організації інформаційно-аналітичної роботи.
Обов’язковою складовою такої колективної організації праці є регулярні комунікації між
співробітниками бібліотеки, що здійснюють постановку досліджуваної проблеми, виконують
пошук і збір інформації, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів тощо.
Зазначені комунікації дають змогу оперативно перевіряти ті чи ті методичні прийоми та у
разі потреби коригувати їх. Таким чином, представлені нижче методичні аспекти соціальнокомунікативного дослідження фінансових відносин пройшли практичну апробацію в процесі
підготовки відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів у СІАЗ НБУВ.
Для досягнення поставленої мети як інструмент дослідження фінансових відносин
доцільно використати ряд моделей комунікації, наповнюючи їх саме соціальним змістом.
При цьому слід пам’ятати, що комунікаційному процесу притаманні формальний і
змістовний аспекти, що відображає, зокрема, запропонована «батьком» теорії інформації та
кодування К. Шенноном загальна схема системи зв’язку, яка являє собою, по суті,
формально-логічну модель комунікації, що в подальшому отримала назву моделі Шеннона
(див. рисунок).
Основні елементи цієї моделі такі. Джерело інформації – повідомлення або послідовність
повідомлень, які повинні бути передані адресату. Передавач певним чином перетворює
повідомлення в сигнали, що відповідають характеристикам цього каналу зв’язку. Цей процес
представлення повідомлення у вигляді певних символів називають кодуванням. Канал
зв’язку – це середовище (засіб), що використовується для передачі повідомлень від
передавача сигналів до їх приймача. Функції каналу зв’язку можуть виконувати усна
розмова, традиційна пошта, електронні засоби зв’язку тощо. Причому в процесі передачі
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сигнал може викривлюватися під дією шуму. Приймач, як правило, виконує операцію,
зворотну тій, яку виконує передавач, – за сигналами відновлює повідомлення. Цей процес
отримав назву декодування. Адресат – у нашому випадку, це особа (або група осіб), якій
призначається повідомлення [5, с. 245–246]. Формально-логічний підхід до процедури
обміну інформацією, унаочнений у цій моделі, дає можливість застосовувати загальні
принципи кібернетики в соціально-комунікативному дослідженні фінансових відносин.
Комунікація неможлива без процедур кодування й декодування пові- домлень
(інформації). Відповідно, якісні характеристики повідомлень є об’єктом вивчення таких
дисциплін, як, наприклад, семіотика й семантика. Тому для соціально-комунікативного
аналізу окремих елементів фінансових відносин використовуватимуться й інші моделі
комунікації, зокрема моделі Р. Якобсона, Ю. Лотмана та ін. Р. Якобсон, на відміну від
К. Шеннона, акцентував увагу на змістовній стороні повідомлення – його контексті.
Аналогом же каналу зв’язку у його моделі комунікації є контакт – фізичний канал і
психологічний зв’язок між адресантом та адресатом, що обумовлює можливість встановити
й підтримувати комунікацію [6, c. 197–198].
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Рис. Загальна схема системи зв’язку
(Модель комунікації/обміну інформацією за К.Шенноном).

Зі свого боку, акцент на соціально-культурних аспектах комунікації робив Ю. Лотман, що
розглядав мову як продукт історичного розвитку. Це означає, що код, тобто система
символів, що використовується для створення повідомлення (контексту), має багатомірну
ієрархію. При цьому Ю. Лотман розрізняв моделі комунікації для штучної та природної
мови. На його думку, для повної гарантії адекватності переданого й отриманого
повідомлення необхідні штучна (спрощена) мова та штучно-спрощені комуніканти: з чітко
обмеженим обсягом пам’яті й відсутністю культурного багажу як такого. Створений у такий
спосіб механізм зможе обслуговувати лише обмежене коло семіотичних потреб;
універсалізм, властивий природним мовам, йому буде, у принципі, невластивий. В
ідеальному випадку код (система символів), що використовується в штучній мові,
передбачає однозначне тлумачення змісту, побудованого на його основі повідомлення. А у
природній мові перед тим, хто передає повідомлення, постає не один код, а деякий
множинний простір кодів k1, k2,…, kn, що має складний ієрархічний характер і допускає
породження деякої множини змістів, рівною мірою їм відповідних [7, c. 158–160].
Також для аналізу фінансових комунікацій доцільно використати модель «брамника», у
якій посередник («брамник») між джерелом інформації та її кінцевим отримувачем вирішує,
які саме повідомлення мають надходити до адресата [8, c. 49–50]. Тобто йдеться про
передачу в процесі комунікації не стільки інформації, скільки впливу на аудиторію.
Фінансова комунікація – це обмін між економічними агентами (суб’єктами економіки)
різними формами інформації, безпосередньо вираженими в грошовій формі, або такими, що
в грошовій формі описують різні економічні явища й процеси. Фінансові комунікації можна
поділити на базові, іманентні й похідні. Базові фінансові комунікації – це, власне, грошові
потоки в готівковій чи безготівковій формі. Саме вони є фундаментом (базисом) усієї
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системи фінансів як такої. Іманентні фінансові комунікації – це потоки інформації переважно
в документарній формі, що обов’язково супроводжують і регулюють процес грошового
(товарно-грошового) обігу й без яких фінансові операції в сучасному суспільстві, по суті,
нездійсненні. До них належать потоки різноманітних платіжних та інших супровідних
фінансових документів, бухгалтерські й фінансові звіти, нормативно-правові акти з питань
фінансів тощо. Похідні фінансові комунікації – це потоки інформації, що є результатом
інформаційно-аналітичної переробки змісту базових та іманентних фінансових комунікацій і
в різних формах супроводжують та забезпечують поточне функціонування й розвиток
фінансової системи. Іманентні й похідні фінансові комунікації – результат ускладнення
грошового обігу та всієї системи фінансових комунікацій у процесі суспільного розвитку. Як
правило, у спеціальній літературі та в професійному спілкуванні терміном «фінансові
комунікації» позначають переважно похідні фінансові комунікації [9, c. 63–79].
Саме похідні фінансові комунікації виступають важливим інструментом впливу в системі
фінансових відносин. Тому саме на їх дослідженні зроблено наголос у цій праці. За
характером носія інформації похідні фінансові комунікації можуть бути документарними або
недо- кументарними. Документарні комунікації можуть досліджуватися з використанням
ресурсів наукової бібліотеки. При цьому треба враховувати, що зміст фінансових
комунікацій, значущих для великих соціальних груп або ж суспільства в цілому, який
спочатку не був задокументований, урешті-решт, як правило, документується і, таким чином,
набувши відповідної форми, часто потрапляє до фондів великих наукових бібліотек. Отже,
похідні фінансові комунікації є інформаційним відображенням широкого спектра фінансових
відносин, а згадані вище моделі комунікації – методичним інструментом їх дослідження.
Хоча в реальних фінансових відносинах їхні учасники можуть виконувати як різні
комунікативні функції, так і поєднувати їх. Наприклад, керівники й менеджери банків
одночасно є джерелами й кодувальниками повідомлень, що надходять у ЗМІ. При цьому одні
ЗМІ можуть подавати зазначені повідомлення без змін, а інші, додаючи свої коментарі,
певним чином їх перекодовувати, надаючи цим повідомленням, по суті, нового змісту, аж до
протилежного.
Водночас в Україні, завдяки конкуренції між ЗМІ та реальній свободі слова в Україні, ЗМІ,
як інститут, не можуть повною мірою виконувати функції «брамника», передбаченої
згаданою вище однойменною моделлю комунікації. Навіть якщо таку функцію намагається
певною мірою взяти на себе якась група ЗМІ, то завжди для більш-менш значущих
повідомлень (фінансова ж тематика ними завжди багата) знайдуться інші ЗМІ, що відповідні
повідомлення поширюватимуть. Тому під час інформаційного супроводу фінансових
відносин особливого значення набуває кодування відповідних повідомлень і формування
їхнього контексту.
Значення таких заходів у фінансових комунікаціях обумовлене специфікою фінансових
відносин. По-перше, як зазначає всесвітньо відомий фінансист Дж. Сорос, учасники
фінансових ринків діють не безпосередньо на підставі реальності, а на основі своїх уявлень
про неї. Причому термін розбіжності між реальністю та уявленнями учасників фінансових
ринків про неї може зберігатися доволі довго й призводити в подальшому до радикальної
зміни ситуації на фінансовому ринку [10].
По-друге, фінансовим відносинам притаманна інформаційна асиметрія, тобто ситуація,
коли продавцям фінансових послуг про реальні умови їх надання відомо набагато більше,
ніж покупцям цих послуг [11, с. 95].
По-третє, ухвалення рішень на фінансових ринках доволі часто відбувається не лише на
раціональних, а й на ірраціональних засадах. Таке значення емоційної складової при
ухваленні фінансових рішень обумовлене не лише нестачею інформації й часу для ухвалення
належним чином обґрунтованих рішень, а й впливом суто емоційних сприйняття та
оцінювання ситуації у фінансовій сфері. В останньому випадку саме емоційний чинник
блокує мотиви раціональної поведінки учасників фінансових відносин, і вони інтерпретують
ситуацію відповідно до своїх уподобань та сподівань, а не об’єктивно її оцінюють.
При цьому завдяки механізмам дії економічної влади у сфері фінансових відносин
потужніші та краще поінформовані учасники цих відносин можуть принаймні частину
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ризиків перекласти на слабших і гірше поінформованих учасників. Таким чином у сфері
фінансових відносин економічно реалізується згадуваний вище ефект інформаційної
асиметрії.
Значною мірою потенційно велика роль бібліотек у соціально-комунікативному
дослідженні фінансових відносин пов’язана з тим, що бібліотеки є важливим компонентом
суспільного інституту соціальної пам’яті. Пам’ять суб’єкта – це його здатність накопичувати
інформацію та в подальшому використовувати її. Відповідно, соціальна пам’ять – аналогічна
здатність суспільства. Але робота соціальної пам’яті, як великої, поліструктурної системи,
має свою специфіку порівняно з пам’яттю індивіда. Зокрема, ця специфіка проявляється в
тому, що певні функції з організації накопичення та використання інформації в ній
виконують відповідні інститути. Одним з таких суспільних інститутів і є бібліотеки.
Соціальна пам’ять постійно розширюється й частково оновлюється в процесі
життєдіяльності суспільства завдяки функціонуванню мережі соціальних комунікацій.
Вагоме місце в цій мережі посідають і бібліотеки, що накопичують величезні масиви
інформації. Ця інформація при застосуванні відповідних процедур її оброблення
перетворюється на знання. Такі знання на базі раціональної організації колективної роботи,
як наголошувалося вище, про інформаційно-аналітичні підрозділи великої наукової
(універсальної) бібліотеки, як, наприклад, СІАЗ НБУВ.
Нехтування багажем соціальної пам’яті на фінансових ринках призводить до вкрай
негативних наслідків. Яскравим прикладом цієї тези може служити крах американського
інвестиційного фонду Long-Term Capital Management (LTCM) у 1998 р., серед засновників і
керівників якого були лауреати Нобелівської премії з економіки за 1997 р. Р. Мертон і
М. Шоулз. Економіко-математична модель, на підставі якої працював цей інвестиційний
фонд, була побудована на основі статистичних даних лише за п’ять попередніх років, тоді як
ряд економічних циклів значно довший. Як наголошує фахівець з фінансової історії Н.
Фергюсон, «лауреати Нобелівської премії були сильними у математиці, але не в історії» [12,
с. 340–349]. Тобто в цьому випадку не спрацював захисний механізм соціальної пам’яті.
Однак саме раціональне використання фондів великої наукової бібліотеки, що зберігають
ретроспективні відомості, у тому числі й у галузі економічної історії, за значні періоди часу
та стосовно різних країн, дає змогу так чи інакше активізувати відповідні сегменти
соціальної пам’яті. При цьому закономірно постає питання використання статистичних
даних під час соціально-комунікативного дослідження фінансових від- носин.
Слід зазначити, що вимоги до системи статистичних показників дещо різні для цілей
економетричного й соціально-комунікативного аналізу фінансових відносин. Для
економетричного аналізу певного об’єкта потрібна чітка узгодженість статистичних
показників з точки зору методики їх обчислень, хронології тощо. Це – обов’язкова умова
використання в процесі такого дослідження тих чи інших економічних (у тому числі й
фінансових) процесів відповідних економетричних моделей. Адже математичні формули в
такій моделі й модель у цілому повинні працювати в автоматичному (комп’ютерному)
режимі.
Під час проведення соціально-комунікативного дослідження певного об’єкта вимоги до
узгодженості статистичних показників не настільки жорсткі, як при здійсненні
економетричного
аналізу.
Моделі,
сценарії,
що
створюються
для
соціально-комунікативного аналізу, не є повністю (так би мовити, наскрізь)
формалізованими. Зв’язки, відносини між різними складовими, елементами соціальнокомунікативних моделей (сценаріїв) далеко не завжди повинні мати чітку кількісну
інтерпретацію. Вагома частина причинно-наслідкових зв’язків та інших відносин у таких
моделях (сценаріях) описуються якісними, а не кількісними характеристиками. Доволі часто
такі залежності між різними складовими соціально-комунікативних моделей (сценаріїв)
можуть бути виражені схемою «якщо…, то…». Причому ці відносини характеризуються тим
чи іншим ступенем імовірності, а не є жорстко детермінованими.
Тому й вимоги до статистичних показників у соціально-комунікативних моделях не такі
жорсткі, як в економетричних. Учені наголошують, що «суспільні явища вирізняються
величезним розмаїттям типів, форм і етапів становлення й розвитку. Незважаючи на це, усі
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вони перебувають у стані певного зв’язку та взаємодії. Звідси випливає, що й показники, які їх
характеризують, так чи інакше взаємопов’язані між собою. Однак цей зв’язок між
показниками далеко не в усіх випадках настільки істотний, щоб можна було зв’язати їх у єдину
систему у вигляді деякої схеми» [13, с. 253].
Отже, функції статистичних показників у соціально-комунікативних дослідженнях
полягають у виконанні таких функцій. Насамперед наявність статистичних показників
об’єкта соціально-комунікативного дослідження дає можливість, хоча й не завжди, виявити
важливі кількісні взаємозалежності між елементами цього об’єкта. Хоча сама сутність
соціально-комунікативних моделей, на відміну від економетричних моделей, не передбачає
їх повної статистичної верифікації.
По-друге, статистичні показники, якщо є можливість їх використання в процесі соціальнокомунікативного аналізу, дають кількісну характеристику відповідного об’єкта. Тобто
важливою функцією статистичних показників при соціально-комунікативному дослідженні є
забезпечення коректного тлумачення елементів, процедур і результатів відповідного
дослідження.
По-третє, статистичні показники в соціально-комунікативних моделях можуть виконувати
функції верифікації тих чи інших гіпотез. Тобто статистичний аналіз окремих параметрів й
об’єкта дослідження в цілому виступає інструментом перевірки щодо логічності,
обґрунтованості, урешті-решт реалістичності ймовірного формування певних ситуацій,
припущень і висновків. Найпростіший приклад: сума частин цілого не може бути більшою
ніж 100 %. Якщо ж при дослідженні певного об’єкта це правило порушується, то потрібна
перевірка висхідних даних на предмет їх достовірності. Також інформація про значні та
стрімкі зміни певного об’єкта аналізу, як, наприклад, ціни товарів, курсів валют тощо,
потребує належного пояснення. Якщо ж таке пояснення в супровідній інформації відсутнє,
то потрібна додаткова перевірка такого об’єкта. Тому користувачі статистичних даних
«повинні чітко розуміти особливості розрахунку тих чи інших показників, щоб враховувати
це у прикладних дослідженнях» [13, с. 259].
Розвиток української економіки дає великий і різноманітний емпіричний матеріал для
соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин. Зокрема, кампанія, яку
останнім часом проводить Національний банк України (далі – НБУ) з виявлення реальних
власників українських комерційних банків, спрямована на подолання чи хоча б істотне
послаблення згадуваної вище інформаційної асиметрії у вітчизняній банківській системі.
Використання ефекту інформаційної асиметрії давало можливість власникам банків
перекладати ризики свого бізнесу на клієнтів банків і державу, яка фінансово підтримує
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Однак самі по собі ці заходи НБУ повністю подолати інформаційну асиметрію фінансових
відносин не зможуть. Адже це явище обумовлене не лише різною поточною
поінформованістю учасників фінансових ринків, а й відмінностями у їхніх знаннях щодо
механізмів функціонування цих ринків. Так, для більшості населення ключовим сигналом
(кодом комунікації) щодо вибору банку для розміщення своїх коштів є величина відсоткової
ставки по депозитах. Зворотна ж залежність між величиною відсоткової ставки й ступенем
ризику розміщення депозиту в певному банку населенню дуже часто не зрозуміла. Зростання
в Україні кількості вкладників неплатоспроможних банків, які постраждали, доводить, що,
як правило, при різному тлумаченні кодів комунікацій (модель Лотмана) більше втрачає
гірше поінформований їхній учасник.
Як зазначалося вище, в Україні неможливі блокування чи монополізація каналів передачі
публічної інформації про фінансові відносини. Тому в разі поширення інформації,
неприйнятної для тих чи інших учасників таких відносин, вони переважно змушені
реагувати у відповідь своїм тлумаченням подій. Так, у березні 2016 р. голова правління
Ощадбанку А. Пишний в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» заявив, що на телеканалі «Інтер»
проти нього розпочалася інформаційна кампанія, яка, за його словами, «дивним чином
збіглася з подачею позову до одного з позичальників» [14, с. 6].
Аналогічна комунікативна ситуація в українському інформаційному просторі, тільки в
значно більших масштабах, виникла у зв’язку з визнанням неплатоспроможним банку
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«Хрещатик». Тоді своє тлумачення причин цієї події оприлюднили посадові особи банку
«Хрещатик», НБУ, Київської міської державної адміністрації, а також багато журналістів,
політиків, бізнесменів і політологів. При цьому нестачі у взаємних звинуваченнях не було.
Хоча проведене дослідження дає підстави вважати, що приватні акціонери банку
«Хрещатик», відчувши загрозу своїм статкам, вельми активно почали виводити свої кошти із
цієї фінансової установи, що, урешті-решт, і призвело до її краху. Проблеми ж, з якими
стикнулися клієнти цієї фінансової установи, є черговою ілюстрацією згадуваного вище
ефекту асиметрії інформації у фінансових відносинах.
Не виключено, що крах банку «Хрещатик» пов’язаний певним чином з однією з великих
застарілих проблем нашої банківської системи – кредитуванням так званих інсайдерів. Це
ситуація, коли кінцевий власник банку через цю фінансову установу кредитує формально
юридично незалежне підприємство, у якому він також є кінцевим власником. Тоді, як
показує вітчизняний досвід, пріоритетним інтересом для зазначеного власника були, як
правило, інтереси підприємства-позичальника, а не банку, що надавав кредит. Умови
кредитування підприємства-інсайдера були, як правило, пільгові. Але в кризові періоди, коли
стрімко зростає попит на гроші, а обсяги коштів на депозитних рахунках у банках часто
швидко скорочуються, кредитування інсайдерів стає джерелом додаткових фінансових
проблем у сфері фінансових відносин.
Яскравою ілюстрацією згубності для банківської системи й суспільства в цілому практики
надмірного інсайдерського кредитування можуть служити події навколо фінансовопромислових груп К. Жеваго (банк «Фінанси і кредит») й О. Бахматюка (банки «Фінансова
ініціатива» та «VAB банк»). Як зазначила голова НБУ В. Гонтарева, «така… історія
«Фінансів та кредиту» – людина видала собі рідній 76 % портфеля! Банки Бахматюка: один
видав 64 % інсайдерам, інший – 96 %. На цьому й було побудовано їхні дуті бізнес-імперії.
Дивимося далі. В інших узагалі нічого не було, усе вивели давним-давно, залишивши тільки
сміттєві папери… «Фінанси та кредит» фактично «помер» ще в 2009 р. І тільки отримані ним
тоді 6,4 млрд грн рефінансування допомагали тримати його на плаву» [15, с. 6]. Важливо, що
свого часу різні обсяги рефінансування від НБУ отримували й інші нинішні банки-банкрути.
Дослідження фінансових відносин із соціально-комунікативних позицій, включаючи аналіз
кодів і контекстів повідомлень у ЗМІ, дало змогу виявити деякі економіко-психологічні
настанови, що притаманні багатьом представникам великого українського бізнесу й
державного управління та відчутно впливають на їхню професійну поведінку. Насамперед
ідеться про масове ігнорування механізмів соціальної пам’яті зазначеними соціальними
верствами. Так, про циклічність капіталістичної (товарної) економіки вчили ще в радянських
підручниках з політекономії, не говорячи вже про значний обсяг сучасної російсько- й
україномовної наукової та аналітичної літератури з цієї проблеми у вітчизняному
інформаційному просторі, включаючи бібліотеки. Тому, за умови належного поширення
стратегічного мислення в середовищі вітчизняних бізнесменів, політиків і державних
чиновників, українські банки й інші великі підприємства могли б краще підготуватися до
кризи 2008–2009 рр. та її наслідків. Тим більше що певні сигнали про таку загрозу з’явилися
ще 2007 р., а може, і раніше. Доказом дефіциту стратегічного мислення є й те, що реформу
української банківської системи, навіть за її нагальної потреби, не було розпочато до 2014 р.,
тобто за більш сприятливих умов, ніж сьогодні.
Проведений соціально-комунікативний аналіз дав змогу виявити й став-лення різних
соціальних груп до проблеми фінансових ризиків. Інформація про діяльність власників
неплатоспроможних банків засвідчила, що банківський бізнес для багатьох його власників був,
по суті, другорядним, оскільки врешті-решт вони не пов’язували з ним ні основних джерел
своїх доходів і статків, ні свого соціального статусу як такого. Основні фінансові ризики в
результаті перекладалися на державу, а по суті, на платників податків, за чий рахунок
урешті-решт відшкодовувалися збитки фізичних осіб (домогосподарств) від втрати коштів на
депозитних рахунках у неплатоспроможних банках.
При цьому треба звернути увагу на певну асиметрію оцінок у вітчизняних ЗМІ щодо
банкрутства ряду банків. Доволі часто оглядачі так чи інакше акцентували увагу на тому, що
саме держава, як правило в особі НБУ, не запобігла краху певного банку, а на провину
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власників чи менеджменту відповідної фінансової установи в її краху, часто пов’язаного з
поширенням ризикованих фінансових операцій, належної уваги не зверталося. Зазначене
характеризує й частину ЗМІ, а також деякі соціально-психологічні настанови й стереотипи,
що поширені в українському суспільстві та впливають на характер кодування/декодування
інформації в мережі фінансових комунікацій. Зокрема, це ще доволі поширені
патерналістські настрої та слабка здатність до пошуку компромісів і координації поведінки
заради досягнення загальновизнаної суспільної мети в українському соціумі.
У підсумку треба наголосити, що висока ефективність соціально- комунікативних
досліджень, невелика частина яких представлена вище, була досягнута саме завдяки
колективній організації інформаційно-аналітичної роботи в СІАЗ НБУВ. В основі такої
організації лежить раціональний поділ праці в колективі. Саме завдяки йому у визначені
терміни створюються якісні інформаційно-аналітичні продукти [16, с. 116–117].
Таким чином, проведений вище аналіз показує значні можливості та вагомі досягнення
наукової бібліотеки у сфері соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин з
урахуванням трансформаційного характеру української економіки й суспільства в цілому.
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Методические аспекты социально-коммуникативного исследования
финансовых отношений в научной библиотеке
В статье обосновывается целесообразность социально-коммуникативного исследования
финансовых отношений, с учетом трансформационного характера украинского общества,
подразделением научной библиотеки. Как методический прием исследования использованы модели
коммуникации по Шеннону, Якобсону, Лотману, модель «привратника». Использование моделей
коммуникации позволило на конкретных примерах отследить связь между потоками информации,
кодами и контекстом сообщений и поведением экономических агентов на финансовом рынке
Украины. В статье показаны возможности крупных научных библиотек как общественных
институтов социальной памяти при социально-коммуникативном исследовании финансовых
отношений.
Ключевые слова: банк, информация, код, контекст, модель коммуникации, научная библиотека,
социальная память, финансовые отношения, финансовые коммуникации.
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ЮРИДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: АСПЕКТИ
КОРПОРАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті розглянуто діяльність інформаційних центрів правового спрямування – юридичних
бібліотек, юридичних коледжів, видавців, спеціалізованих інформаційно-аналітичних служб.
Описано основні типи корпоративної взаємодії правових інформаційних центрів – асоціації та
консорціуми юридичних бібліотек. Досліджено найбільш активні корпоративні об’єднання
юридичних бібліотек, виявлено спільні завдання, на реалізацію яких спрямована їхня діяльність.
Ключові слова: бібліотечна асоціація, консорціум, правове інформування, юридичні бібліотеки,
корпоративні об’єднання.

Трансформація інформаційних запитів суспільства викликала активний розвиток
соціальних інститутів нового типу, покликаних забезпечувати інформаційно-аналітичний
супровід економічних, політичних, правових та інших процесів. Одним з перспективних
напрямів аналізу інформації, її акумуляції, збереження й надання доступу є правове
інформування та інформаційне забезпечення правотворчих процесів, яке забезпечують
юридичні бібліотеки, що поєднують традиційні функції бібліотеки з функціями галузевих
інформаційних центрів.
Розвиток і поширення юридичних бібліотек досягнув у світі такого рівня, що передбачає
утворення професійних об’єднань, орієнтованих на корпоративну взаємодію. Загалом,
проблема діяльності бібліотек у галузі політико-правового інформування знайшла
відображення в працях вітчизняних дослідників [1, 2, 3, 5, 9]. Питання бібліотечної
кооперації й розвитку електронних інформаційних ресурсів також стало предметом ряду
наукових рефлексій [4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13]. Водночас питання кооперації юридичних
бібліотек залишилося поза увагою дослідників. При цьому саме юридичні бібліотеки,
покликані сприяти розширенню доступу до правових інформаційних ресурсів, можуть, на
нашу думку, розглядатися як приклад успішної галузевої кооперації бібліотек.
Глобалізація економіки, політична інтеграція ставлять питання не просто про акумуляцію,
обробку, збереження національної правової інформації, а й про створення баз міжнародної
юридичної
інформації,
правову
компаративістику,
інформаційний
супровід
транснаціонального права. Відповідно, інформаційно-аналітичні центри правового
спрямування активізують корпоративну взаємодію в інформаційній галузі. Сьогодні можна
говорити про успішну реалізацію ряду корпоративних об’єднань юридичних бібліотек.
Аналіз особливостей їх створення, регіонального охоплення, виявлення специфіки членства,
задекларованої мети та здійснюваної діяльності дасть змогу, на нашу думку, визначити
стратегію діяльності таких об’єднань і загальні передумови успішної корпоративної
взаємодії в галузі інформаційного супроводу правової діяльності, з’ясувати її найбільш
перспективні напрями.
Проведене дослідження, спрямоване на виявлення та аналіз основних завдань і напрямів
роботи корпоративних об’єднань юридичних бібліотек – переважно у формі асоціацій чи
консорціумів, показало, що відповідні процеси мають давню історію: перша у світі
Американська асоціація юридичних бібліотек (American Association of Law Libraries, AALL)
була утворена 1906 р. Сьогодні асоціації юридичних бібліотек представлені рядом
організацій. Серед них Французька асоціація інформаційного та юридичного розвитку
(l’Association pour le Developpement de l’Informatique Juridique, L’ADIJ), Британська й
ірландська асоціація правових бібліотек (The British and Irish Association of Law Librarians,
BIALL), Канадська асоціація юридичних бібліотек (The Canadian Association of Law Libraries,
CALL), Південно-африканська організація працівників правових бібліотек (Organisation of
South African Law Libraries OSALL), Міжнародна асоціація юридичних бібліотек
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(International Association of Law Libraries, IALL). Асоціація спеціальних бібліотек (SLA) є
глобальною організацією для інноваційних інформаційних професіоналів і їхніх стратегічних
партнерів. Для спільного створення, використання, збереження й розповсюдження
електронних інформаційних ресурсів, що уможливлюють поповнення фондів за
оптимальною ціною та ліцензійними угодами, а також дають можливість оптимізувати
питання хостингу й архівування, юридичні бібліотеки утворюють консорціуми. Так,
консорціум юридичних бібліотек Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії та Австралії
(New England Law Library Consortium, NELLCO, www.nellco.or) орієнтований на
забезпечення доступу до глобальної правової інформації через співпрацю бібліотек для
оптимізації ресурсів, оцінювання ризиків і вигод, пов’язаних із впровадженням інноваційних
ідей. Середньоамериканський консорціум юридичних бібліотек (The Mid-America Law
Library Consortium, MALLCO) об’єднує 27 юридичних академічних бібліотек із 13
центральноамериканських штатів. У 2011 р. у консорціум об’єдналися юридичні бібліотеки
штату Огайо з метою спільного придбання або отримання доступу до правових досліджень і
довідкових матеріалів, наявних у будь-якому середовищі, створення спільного каталогу
існуючих ресурсів, що належать бібліотекам штату, і сприяння обміну цими ресурсами.
Як бачимо, у випадку утворення асоціацій ідеться про форму взаємодії, що має постійний
характер і об’єднує учасників, які платять членські внески, на основі спільних професійних
завдань та об’єднання інтелектуальних ресурсів для їх реалізації. У випадку консорціумів –
про форму взаємодії, орієнтовану на отримання економічної вигоди при вирішенні
спеціальних професійних завдань, що об’єднує інтелектуальні, інформаційні та фінансові
ресурси учасників [6]. Проведене дослідження також дає підстави для висновку про те, що
активно розвиваються різні рівні об’єднань юридичних бібліотек – локальні – на рівні країни
чи її частини; регіональні – такі, що охоплюють американський, європейський,
африканський чи інший регіон; транскордонні, що об’єднують бібліотеки сусідніх країн, як у
випадку американо-канадської чи британо-ірландської асоціацій. Найвищий рівень
кооперації – міжнародний, що охоплює як окремі бібліотеки та інформаційні центри, так і
може набувати форм об’єднання національних чи регіональних консорціумів або асоціацій.
Важливим також, на нашу думку, є рівень міжпрофесійної, міжвідомчої інтеграції: аналіз
членства в названих об’єднаннях юридичних бібліотек доводить, що в усіх випадках ідеться
про контингент, що не обмежується бібліотеками, які працюють у сфері правового
інформування, а включає і фахівців суміжних спеціальностей. Ідеться про широке коло
організацій: видавців, юридичні фірми, нотаріусів, судових виконавців і судових експертів,
колегії адвокатів; університетські бібліотеки, університети, їхніх викладачів і дослідників;
корпоративні юридичні відділи; представники органів центральної й місцевої державної
влади. Деякі об’єднання, наприклад Британська й Ірландська асоціація правових бібліотек,
уможливлюють не лише інституційне, а й особисте членство, причому не тільки юристів та
інформаційних фахівців, а й, виходячи із завдання подолання інформаційної нерівності,
незахищених верств населення – безробітних, пенсіонерів і студентів. Утім, хоча в
наведеному вище переліку йдеться про об’єднання різних організацій і навіть персональне
членство, саме юридичні бібліотеки виступають інституційною основою для різного роду
колаборативних об’єднань у галузі правового інформаційного забезпечення.
Аналіз програмних документів та інших повідомлень, що висвітлюють напрями, завдання,
результати та іншу специфіку діяльності, опубліковані на офіційних сайтах досліджуваних
об’єднань, дає змогу виявити спільні завдання, на реалізацію яких спрямована їхня
діяльність.
Це, по-перше, забезпечення інформаційних майданчиків для фахівців, що працюють з
інформацією правового змісту в бібліотеках або інформаційних центрах. Так, серед своїх
стратегічних завдань асоціація AFJE декларує прагнення бути місцем підготовки інформації
та обговорення основних поточних питань у компетенції корпоративних юристів.
По-друге, підвищення й розвиток практичної участі бібліотек у правових комунікаціях.
Варто звернути увагу і на діяльність Британсько-ірландської асоціації правових бібліотек, що
здійснює практичну підтримку та надає консультації через здійснення правового
інформування впливовими фахівцями в публікаціях, у тому числі в бюлетені BIAL та за
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допомогою «Довідника з управління правовою інформацією» (Handbook of Legal Information
Management), який пропонує органам влади сучасну, передову практику з ключових питань
правової інформації та охоплює нові інформаційні технології, у тому числі соціальні мережі.
Важливим напрямом діяльності є сприяння професійній комунікації фахівців юридичних
бібліотек – асоціації виступають «точкою зустрічі та обмінів», зокрема, через щорічні
конференції. Так, з розглянутих 10 корпоративних об’єднань у програмних документах про
проведення щорічних конференцій заявляють шість із них. На обговореннях також
порушуються ключові питання, що впливають на професію, пов’язану з правовою
інформацією. Крім того, Міжнародна асоціація юридичних бібліотек (IALL) забезпечує
міжнародний форум для професійної комунікації Іnternational Journal of Legal Information
(Міжнародний журнал правової інформації, тричі на рік) та обмін правовою інформацією
фахівців в усьому світі. Корпоративні об’єднання мають на меті заохочення стратегічного
використання інновацій і творчості для успішних рішень, зокрема виявлення й просування
кращих практик, що підвищують продуктивність роботи. Асоціації юридичних бібліотек
спрямовані на просування мережі, професійний розвиток і кар’єрне зростання всіх
юридичних бібліотекарів та просування власне юридичних бібліотек.
Важливим аспектом, що його здатна забезпечити саме кооперація зусиль різних установ,
які працюють із правовою інформацією, є забезпечення міждисциплінарного підходу до
питань, актуальних в інформаційному суспільстві, зокрема юридичних питань, порушених у
контексті розвитку технологій. Об’єднання юридичних бібліотек встановлюють міцні зв’язки
з міжнародними правовими інформаційними асоціаціями; приділяють увагу просуванню
юридичної освіти шляхом створення освітніх програм для іноземних і міжнародних
правових систем по всьому світу, підтримки освітніх та професійних можливостей юристів з
інформаційного та ІТ-права, особливо країн, що розвиваються, надаючи фінансову
підтримку у вигляді стипендій і стажування.
Загалом, можна констатувати, що всі подібні асоціації також мають на меті сприяти
глобальному співробітництву на некомерційній основі бібліотек та інших установ і
організацій, що займаються забезпеченням міжнародного співробітництва в галузі
юридичної бібліотечної справи; проведенню наукових досліджень з правових проблем,
організації міжнародних наукових контактів між працівниками юридичних бібліотек і
правознавцями з різних країн; підготовці бібліографічних проектів на міжнаціональній
основі тощо. Надзвичайно важливо звернути увагу й на роботу асоціацій щодо відстоювання
безкоштовного постійного доступу громадськості до урядової правової інформації та участь
у розробці політики й законодавства, що стосується доступу до правової інформації.
Отже, роль спеціалізованих об’єднань як організуючої інформаційної структури
вбачається у виконанні посередницьких функцій між учасниками професійної комунікації,
забезпеченні спеціальних потреб користувачів. Не менш важливою є роль, що її відіграють
консорціуми у створенні єдиного інформаційного простору для групи бібліотек, ефективного
впровадження нових технологій і пропозицій нових послуг для користувачів, що сприяє
посиленню інформаційної безпеки як на національному та регіональному, так і на
глобальному рівнях.
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Legal Library in a Globalized World: Aspects of Corporate Interaction
The article describes activities of information centers in legal area – law libraries, law colleges,
publishers, specialized information and analytical services. The article also describes basic types of
corporate interaction of legal information centers – associations and consortia of Law Libraries. The
most active corporate association of Law Libra-ries, identified common challenges for
implementation of which their activity is directed were studied.
Activities of specialized associations as organizing information structure on implementation of
mediation functions between the members of professional communications, meeting users’ specific
needs were analyzed. The conclusion is that the Association of Law Libraries, besides its traditional
function of storing and providing access to legal information, intends to promote global cooperation
of libraries and other institutions and organizations involved in maintenance of international
cooperation in the scope of law librarianship on the non-profit basis.
Keywords: Library Association, consortium, providing legal information, legal libraries,
corporate associations.
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Юридические библиотеки в глобализированном мире: аспекты корпоративного
взаимодействия
В статье рассмотрена деятельность информационных центров правового направления –
юридических библиотек, юридических колледжей, издателей, специализированных
информационно-аналитических служб. Описаны основные типы корпоративного
взаимодействия правовых информационных центров – ассоциации и консорциумы
юридических библиотек. Исследованы наиболее активные корпоративные объединения
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юридических библиотек, выявлены общие задачи, на реализацию которых направлена их
деятельность. Проанализирована деятельность специализированных объединений как
организующей информационной структуры по выполнению посреднических функций между
участниками профессиональной коммуникации, обеспечения специальных потребностей
пользователей. Обоснован вывод о том, что объединение юридических библиотек, кроме
традиционной функции – хранения и предоставления доступа к правовой информации,
имеют целью содействие глобальному взаимодействию на некоммерческой основе
библиотек и других учреждений и организаций, занимающихся обеспечением
международного сотрудничества в области юридического библиотечного дела.
Ключевые слова: библиотечная ассоциация, консорциум, правовое информирование,
юридические библиотеки, корпоративные объединения.

55

УДК 002.1:004.7:316.3
Олександр Рябоконь,
мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Стаття присвячена вивченню ролі державних інститутів розвинутих країн у процесі формування
інформаційного суспільства. Розглянуто головні правові процеси та специфіка державної політики із
забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій до економічної та
соціокультурної сфер. Обґрунтовано важливість державної підтримки й нагляду в процесі розвитку
інформаційного суспільства в Україні.
Ключові слова: інформаційне суспільство, державна інформаційна політика, інформаційна
стратегія, громадські мережеві центри, інформаційно-комунікаційні технології.

Зміни, які пов’язані з розвитком інформаційного суспільства, стосуються всіх
соціокультурних інститутів і стверджують принципово новий спосіб життя людини. В
умовах глобального інформаційного суспільства людині необхідно вирішувати завдання
освоєння принципово нового простору. З вiдносно обмеженої території середовища життя й
діяльності доводиться «переселитися» у світ із глобальними соціальними, економічними,
інформаційними, комунікаційними та культурними зв’язками. Інформаційна культура
ставить людину в зовсім інші зв’язки із зовнішнім світом, адже її життя поступово стає
менше детермінованим соціально-економічними умовами, а творча діяльність багато в чому
визначає соціокультурну ситуацію [1, с. 159].
Інтелектуалізація діяльності людини є однією з найважливіших характеристик сучасного
суспільства. Швидкі темпи модернізації технологій і методів виробництва, посилення
конкуренції висувають на перший план інтелект, здібності, знання й професіоналізм
працівника, тобто характеристики, якi входять до поняття «інтелектуальний капітал». Досвід
останніх десятиліть підтверджує те, що на роль лідерів у соціально-економічному розвиткові
претендують країни, які мають високий рівень освіти, науки, охорони здоров’я, культури й
духовності.
У цей час формуються нові покоління, які сприймають фізичну та віртуальну реальність як
співіснуючі паралельно реальності. За таких умов віртуалізується не тільки суспільство, а й
сама особистість. Прикладом є Інтернет, глобальні масштаби поширення якого роблять
всесвітню павутину всеохоплюючою. На думку багатьох дослідників, сучасний віртуальний
спосіб існування культури – це той якісно новий її стан, що характеризує інформаційне
суспільство. Проте віртуалізація соціокультурного простору й інформаційно-комп’ютерні
технології (далі – ІКТ) уможливлюють маніпуляцію суспільною свідомістю [2, с. 72].
ІКТ є безпосереднім двигуном процесу глобалізації, найважливішою особливістю якої є
формування єдиного в масштабах усього світу фінансово-інформаційного простору, у якому
дедалі більшою мірою здійснюється комерційна діяльність людства. В інформаційному
суспільстві виробничий базис становлять інформаційні засоби виробництва, важливим
продуктом споживання (отже, і виробництва) є інформаційні товари й послуги, а ключовим
фактором структуризації суспільства є інфор- мація.
Можна погодитися з поширеним нині поняттям «інформаційна економіка», що
характеризує сучасну тенденцію розвитку світової економіки, пов’язану зі зростанням ролі
інформаційної індустрії і знань в економічному житті суспільства. «Під інформаційною
економікою, – зазначає український дослідник Л. Мельник, – очевидно, слід розуміти
виробничу систему в поєднанні зі сферою споживання, де інформація є провідною
продуктивною силою (вирішальним засобом і предметом праці), а також основним
продуктом виробництва та предметом споживання» [3, с. 57].
Це економіка, у якій домінуючим фактором є процеси накопичення та використання знань,
у якій спеціалізовані (наукові) знання, як і повсякденні, стають найважливішим ресурсом,
завдяки якому (поряд із працею, капіталом і природними ресурсами) забезпечується
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зростання й конкурентоспроможність економічної системи. Роль і значення інформаційної
індустрії у світовій економіці стають усе значнішими. Західноєвропейський ринок
інформаційних і комунікаційних технологій має вищі темпи зростання, ніж економіка в
цілому. Триває також стійке зростання сегмента інформаційної індустрії в економіці США,
країнах Північної Європи, Південній Кореї, Китаї, Японії. У таких країнах можна виділити
три галузі інформаційної індустрії: виробництво інформаційного й комунікаційного
устаткування, зв’язок і виробництво змісту інформації.
До економічних основ інформаційного суспільства можна віднести такі особливості й
закономірності:
– поєднання індустріального й постіндустріального типів розвитку, зростання кількості
галузей сфери послуг;
– зростаюча технологічна й економічна конвергенція. Конвергенцію можна
охарактеризувати як процес об’єднання різних технологій, ринків, форм регулювання різних
галузей інформаційної індустрії;
– технологічна спільність створює умови для організаційної єдності, тобто злиття
компаній інформаційної індустрії як таких, що представляють різні її сектори;
– інформаційна економіка характеризується інноваційним типом розвитку та швидкою
динамікою виробництва. Причина цього явища – продукування інновацій, які оновлюють
виробництво [4, с. 30].
Можна стверджувати, що процес переходу до інформаційної економіки – це насамперед
соціокультурний і водночас інноваційний процес, реалізація якого дасть змогу в підсумку
сформувати інформаційне суспільство та відповідну економічну систему. Розвиток ІКТ
сприяє змінам, які відбуваються в соціокультурній сфері та економіці. Роль інформації, що
постійно збільшується, істотно змінює соціокультурний простір.
Усе вищезгадане визначає необхідність вирішення суспільно значущого завдання –
створення соціокультурної моделі поведінки члена інформаційного суспільства, виявлення
«точок» і методів впливів, які забезпечують адаптацію та комфортне існування людини в
умовах інформаційного суспільства.
При цьому держава має відігравати важливу роль у забезпеченні переходу до
інформаційного суспільства за рахунок координації діяльності різних учасників цього
процесу, розвитку інститутів демократії, забезпечення правовими заходами прав громадян в
умовах інформаційного суспільства і формування відкритого інформаційного суспільства.
Сучасна держава виступає каталізатором змін, які відбуваються, в інтересах суспільства й
людини. Саме держава веде боротьбу з монополізмом і здійснює контроль за концентрацією
власності в ЗМІ й телекомунікаційному бізнесі; юридично та технологічно забезпечує права
на доступ до інформації та інформаційних ресурсів для громадян, а також охорону
персональних даних; гарантує свободу слова незалежно від середовища поширення
інформації; здійснює заходи щодо розвитку багатонаціональної культури, протистоїть
інформаційно-культурній експансії інших країн, проводить інформаційну політику; здійснює
цілеспрямоване використання інформаційних і телекомунікаційних технологій для
розширення діалогу влади та громадян.
Однією з умов ефективної реалізації державою вказаних напрямів державної
інформаційної політики є розробка й ухвалення відповідних стратегічних документів. На
створене у 2015 р. Міністерство інформаційної політики було покладено завдання розробки
Стратегії інформаційної політики України й Концепції інформаційної безпеки України,
проте ці завдання поки що не реалізовані.
З огляду на це, важливим є вивчення реалізованого досвіду програмно-стратегічного
забезпечення інформаційної політики розвинутих країн, який може бути використаний у
процесі становлення української державної інформаційної політики.
Ряд українських науковців (І. Арістова, Л. Губерський, В. Конах, Є. Макаренко,
Ю. Нестеряк, Г. Почепцов та ін.) у своїх працях детально розглядали теоретикометодологічні основи реалізації державної інформаційної політики 4, утім в їхніх працях
4
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висвітлювалися інші аспекти досвіду забезпечення державної інформаційної політики в
розвинутих країнах – питання організації суспільного мовлення, законодавчого
забезпечення, основних напрямів і завдань тощо.
Власну інформаційну політику ведуть більшість держав світу, але обсяги їхньої діяльності
в цій сфері залежать від поставлених завдань і рівня зацікавленості конкретної країни в
інтеграції до глобальної системи комунікації, від історичних чинників, політичного й
економічного розвитку, фінансових і матеріальних ресурсів.
Так, наприклад, метою інформаційної стратегії Великої Британії є вдосконалення умов
конкуренції на інформаційному ринку, зростання ефективності інформаційних послуг і
впровадження ІТ у державне управління. У 1997 р. у Великій Британії було сформульовано
основні правові принципи інформаційної політики: технологічна нейтральність законів,
сприяння міжнародному співробітництву, підтримка й захист інтересів споживача в
комп’ютерних мережах і системах. Важливим компонентом Великої Британії в галузі
комунікації є методології поширення британських інформаційних продуктів у колишніх
колоніях і азійських країнах (наприклад, Індії, Китаї), у яких позиції країни традиційно
стабільні.
Політичний курс Великої Британії в галузі інформаційної політики задекларовано в
національній програмі The Government’s Policy for the Information Age, якою передбачається
всебічний розвиток електронної комерції для забезпечення економічного зростання, розвиток
телекомунікаційного ринку країни, упровадження інформаційних і комунікаційних
технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства.
Ініціативний проект створення інформаційного суспільства The UK on-line: Information
Society Initiative має на меті підтримку малого й середнього підприємництва шляхом
інтеграції в мережу електронної комерції. Уряд Великої Британії за допомогою веб-сайту
Information Society Initiative здійснює аналітичні моніторинги інформаційного сектору
європейської економіки, процесів конвергенції засобів комунікації, соціальних аспектів
становлення інформаційного суспільства.
Характерною рисою інформаційної політики Великої Британії є створення регіональних
мереж і супермагістралей для оптимізації та підвищення ефективності міжрегіонального й
міжнародного науково-технічного співробітництва. Так, упроваджуються інноваційні
технологічні проекти Janet і модифікований SuperJanetIV, які передбачають використання
нових технологій, розширення доступу до інформаційних ресурсів у різних мережевих
системах, підвищення ефективності наукових досліджень, наукового обміну, розвиток
потенціалу мережі [5, с. 97–98].
Інформаційна політика федерального уряду Німеччини включає концепцію вільного
транскордонного обміну інформацією, вільного вираження поглядів, розвитку
комунікаційних та інформаційних мереж і систем, вільної конкуренції в інформаційній сфері,
створення відповідно до нових політичних, економічних та інформаційних змін у
німецькому суспільстві норм і принципів правового регулювання інформаційної діяльності.
Ще в 1996 р. було прийнято Програму федерального уряду Info-2000 (Germany’s Way the
Information Society) («Німецький шлях до інформаційного суспільства»). Нові політичні
пріоритети, медіа-концентрація, упровадження сучасних технологій в організацію
федерального й місцевого управління, розвиток інформаційного бізнесу обумовили нову
стратегію національної інформаційної політики ФРН, головними напрямами якої визнано
становлення інформаційного суспільства в Німеччині, створення інформаційної економіки,
Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.; Інформаційна політика України: європейський контекст: монографія / Л. В. Губерський
[та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 360 c.
Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / Соловйов С. Г. та ін.; заг. ред. Грицяк Н. В.; Нац.
акад. держ. упр. при Президентові України, каф. інформ. політики та електрон. урядування. – К.: К.І.С., 2015. – 320 с.;
Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика: [монографія]. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 368 с.;
Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання: аналіт. доп. – К.: НІСД,
2014. – 76 с. – (Сер. «Інформаційні стратегії», вип. 2); Нестеряк Ю. Державна інформаційна політика України. Теоретикометодологічні засади. – Саммит-Книга, НАДУ, 2014. – 214 с.; Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика: навч.
посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – Ч. 1. – 88 c.; Сучасна інформаційна політика / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т
журналістики; відп. ред. А. З. Москаленко. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 190 с.
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розвиток нових інформаційних супермагістралей, інформатизацію державного управління,
лібералізацію телекомунікацій, підтримку національних виробників електронної продукції та
одночасний розвиток державного й приватного інформаційного бізнесу.
Федеральний закон про телекомунікації стимулює розвиток нових інформаційних послуг
(відеозамовлень, відеотексту, платних послуг і програмних продуктів на замовлення
користувачів), зобов’язує законодавчо обмежувати поширення інформації забороненого
змісту. Закон ФРН про Інтернет (1997 р.) визначив відповідальність за поширення
недозволених матеріалів (насилля, агресія, порнографія, злочинність, образа людської
гідності), сформулював правила конфіденційності персональних даних, електронного
підпису та відповідальності провайдерів за зміст інформаційних продуктів, які поширюються
через їхні мережі. У рамках угоди про діяльність радіостанції «Німецька хвиля»
зацікавленим країнам надаються супутникові послуги для поширення національних програм
через засоби комунікації ФРН. Федеральний уряд також надає фінансову підтримку та
інформаційні продукти для виготовлення, ліцензування й поширення таких програм в інших
регіонах світу.
Виклики інформаційного суспільства обумовлюють гострі політичні дискусії в німецькому
суспільстві, неоднозначне ставлення політикуму й громадськості ФРН до глобалізації,
доктрини європейського інформаційного суспільства, майбутнього цифрового капіталізму та
інформатизованої нації. До ключових політичних проблем належать: діяльність політичних
партій, трансформація корпоративного управління, міжнародна мобільність виробництва,
проблема соціальної зайнятості й безробіття, поява ізольованих від прогресу соціальних
груп, спричинених високою продуктивністю праці та потребою у висококваліфікованих
кадрах. ФРН брала активну участь у міжнародних форумах WSIS 2003–2005 рр., результатом
якої стало створення координаційної групи WSIS німецького громадянського суспільства й
ухвалення Хартії громадянських прав для створення суспільства знань у ФРН [6, с. 139–140].
Інформаційна політика Франції є складовою державної стратегії розвитку країни, стратегії
франкофонії та збереження національної самобутності й ідентичності, компонентом
зовнішньої політики, участі Франції в інформаційних програмах і проектах міжурядових
європейських організацій, створення інформаційної економіки та поширення комп’ютерних
мереж і систем, інформаційних послуг. Мета національної інформаційної політики Франції –
становлення інформаційного суспільства, розвиток інформаційних супермагістралей (із
забезпеченням франкомовності мереж), електронного ринку й банківської сфери,
лібералізація комунікацій, оновлення інформаційного законодавства, стимулювання
наукових досліджень у галузі інформаційного бізнесу, створення систем безпеки інформації
та запобігання комп’ютерним злочинам. Проте спектр інформаційних послуг і політика
обмежень для зарубіжних інформаційних ТНК (8 % присутності у французькому
інформаційному просторі, обов’язковий переклад аудіо-, відео- та кінопродукції або
титрування французькою мовою), державний контроль інформаційної діяльності й
монополія держави в застосуванні високих технологій не сприяють лідерству країни у
європейському регіоні.
Водночас Програма інформаційного суспільства (1998 р.) визначила пріоритетні напрями
співробітництва в межах компетенції Міністерства зовнішньої політики Франції. Програма
складається з трьох розділів і 90 додатків. У першому розділі вироблений спільний план дій
щодо вдосконалення міжнародних інформаційних обмінів і підкреслено важливість
електронного ринку торгівлі й послуг. МЗС Франції та Державний комітет з промисловості
продовжують активну політику розвитку французьких мультимедійних систем і засобів
телекомунікації та аудіовізуальної конвергенції, а також етичних, правових та соціальнокультурних напрямів співпраці. Формування нових норм і принципів правового регулювання
інформаційної діяльності дасть можливість, як зазначається в Програмі, забезпечити
функціонування єдиного ринку товарів та послуг в інформаційному суспільстві.
У другому розділі розгядаються напрями двостороннього співробітництва Франції з
іншими країнами, узгодження позицій з інформаційних проблем у рамках візитів,
переговорів, зустрічей на високому рівні. Пріоритетними стратегіями визнано культурну й
мовну різноманітність: Франція підтримує політику збалансованого використання мов у
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мережі Інтернет і європейських комунікаційних мережах та системах, втілюючи принципи
франкофонії парламентської комісії.
У третьому розділі визначено роль і методи діяльності зовнішньо-політичного відомства
щодо захисту національних інтересів і реалізації національної інформаційної політики у дво- і
багатосторонніх відносинах. На МЗС Франції покладено завдання координувати ініціативи
урядових органів, корпорацій, приватних власників щодо співробітництва з ООН/ЮНЕСКО,
Європейським Союзом та іншими організаціями щодо розвитку підприємств інформатики,
аудіовізуального й телекомунікаційного секторів, наукових досліджень у галузі комунікації,
підтримувати вітчизняних виробників шляхом поширення через дипломатичні, консульські
установи та інформаційно-культурні центри повідомлень про урядову програму з
інформаційного суспільства, електронну торгівлю, інформаційні наукові розробки, щоб на
політичному рівні поінформувати про урядові плани щодо становлення інформаційного
суспільства. Франція активно впроваджує програму електронного урядування, яка передбачає
забезпечення широкого доступу до Інтернету для суспільства та урядових структур,
модернізацію державного управління. Проекти GLODE SIO IMAGINE забезпечують
функціонування мережі Інтранет з питань працевлаштування, тестування й контролю за
електронною звітністю, партнерства місцевої влади з провайдерами та науковцями,
е-врядування на місцевому рівні, підтримку і взаємодію культурних зв’язків з регіонами
Європи.
Становлення інформаційного суспільства для Франції означає важливість зайняти
провідне місце у світовій конкуренції з використання ІКТ, виробництва й продажу
інформаційних продуктів і послуг, зокрема в таких секторах, як телекомунікації,
аудіовізуальні продукти й послуги, програмне забезпечення «Мінітель» для електронної
комерції, інформаційний інжиніринг електронних видавництв і мультимедіа.
При виробленні основних положень інформаційної політики уряд Республіки Італія
визначив пріоритетами трансформацію органів державного урядування на основі ІКТ,
вільний доступ онлайн для громадян і підприємців, реалізацію програми комп’ютеризації та
електронної освіти для державних службовців, прозорість державного документообігу за
допомогою Інтернету, забезпечення якості інформаційних продуктів і послуг. Виконання
поставлених цілей контролюється Національним центром з питань інформатики при
Державній адміністрації (Centro Nazionale per I’Informatica nella PA, CNIPA).
Питанням інформаційного суспільства в Республіці Італія займається Комітет з
інформаційного суспільства, який було створено у 2001 р., і Міністерство з інновацій та
технологій. Головна роль комітету полягає в координації дій між усіма адміністраціями,
розробці спеціальних проектів і планах дій у сфері новітніх технологій, підтриманні зв’язку з
громадянами, у розвитку економічної, культурної та соціальної сфер держави.
Основні документи Італії у сфері інформаційного суспільства, такі як План дій з питань
побудови інформаційного суспільства, План дій з питань побудови електронного уряду,
Адміністративний цифровий кодекс та ін., доводять, що урядова політика у сфері інформації
й комунікації спрямована на подолання цифрової нерівності між Північчю й Півднем Італії, а
також на оптимізацію інформаційної індустрії та впровадження моделі інформаційного
суспільства, яка базується на інноваціях технологій і знань.
Урядові стратегії висвітлюють такі основні цілі інформаційної політики, як моніторинг
сфери онлайн-послуг, підвищення внутрішньомережевої якості, оцінювання інтелектуальних
ресурсів, упровадження електронного урядування на базі програми «Електронний уряд для
ефективного федералізму: одне бачення – спільна реалізація», розвиток культури
електронної комунікації в співробітництві Державної адміністрації з громадянами та
безпосередньо в діяльності регіональних і місцевих органів управління. На сьогодні цифрова
реформа виконується завдяки повному поділу локальної мережі, поширенню майже 50 %
усієї інформації онлайн, підвищенню рівня розвитку ІКТ, упровадженню системи
сертифікованої електронної пошти.
Одним з головних документів національної інформаційної політики Італії є Національний
план дій щодо наукових розробок, загального розвитку та зайнятості (2005 р.), в основу
якого покладено принципи розвитку й постійного зростання послуг ІКТ, зміцнення
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інтелектуального капіталу нації, адаптація матеріальної та нематеріальної інфраструктур [7,
с. 364–365].
Скандинавські країни (Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія) у рамках європейської
інтеграції й концентрації комунікацій прийняли урядові програми інформаційного
суспільства та визначили власні концепції національної інформаційної політики. Зважаючи
на національну специфіку, політичні пріоритети, економічні можливості й громадську думку
щодо інформаційних процесів, Скандинавські країни мають спільні цілі та напрями
здійснення інформаційної політики:
– упровадження нових технологій у систему державного управління, ефективне здійснення
політичної влади (забезпечення доступу широкої громадськості до урядової інформації,
розвиток мережі «інфоцентрів» для задоволення потреб населення, створення державних
мереж управління по вертикалі й горизонталі влади);
– розвиток інформаційної економіки, підтримка інформаційного бізнесу, національних
виробників інфопродукції, створення інформаційно-довідкових корпорацій з тематичними
базами даних про інформаційні компанії, фірми, залучення інвестицій у національні
інформаційні проекти;
– забезпечення соціальної сфери комп’ютерними технологіями, організація електронних
бібліотек, доступ до інформації в мережах і системах для соціально незахищених
верств населення – молоді, інвалідів, малозабезпечених, створення громадського
телерадіомовлення.
Концепції інформаційної політики Скандинавських країн передбачають також
упровадження правових, етичних і освітніх принципів комунікації та інформації в усі сфери
життєдіяльності суспільства відповідно до національних інтересів.
Данія. Розвиток сфери електронних послуг і електронних платежів, створення
інформаційної супермагістралі, поширення інформаційної продукції Tele Denmark на ринки
Німеччини і Великої Британії.
Норвегія. Розвиток універсальних і спеціалізованих інформаційних мереж, упровадження
технологій у політичне життя та волевиявлення громадян (під час виборів).
Швеція. Гармонізація цілей національної і європейської інформаційної політики,
створення інформаційного законодавства, технічних стандартів, розвиток інформаційної
індустрії та бізнесу на базі концерну Ericsson, інтенсивний розвиток мультимедіа.
Фінляндія. Створення й розвиток інформаційних магістралей, інтенсифікація
інформаційної економіки, інформаційного бізнесу, проект Nokia, упровадження нових
технологій у державне управління, забезпечення доступу громадськості до Інтернету,
правові та етичні засади інформаційного суспільства [8].
Модель розвитку інформаційного суспільства, яку реалізує США, визначається загальною
концепцією соціально-економічного розвитку, яка передбачає превалювання приватного
сектору над функціями держави в усіх напрямах розвитку суспільства. Американський вплив
у галузі комунікаційних технологій та інформаційній сфері відчутний у глобальних
процесах, міжнародній політиці, світовій економіці.
США
запропонували
доктрину
«інформаційної
парасольки»
міжнародного
співробітництва із широким колом країн у різних регіонах світу, суть якої – превентивна
комунікація на основі переміщення масивів інформації, яка передається США державамреципієнтам для забезпечення їхніх національних інтересів і, як наслідок, збереження
лідерства США в політичній системі міжнародних відносин.
США стали однією з перших країн, що сформували комплексний державний підхід до
реалізації ідеї інформаційного суспільства та визначили розвиток національної й
інформаційної інфраструктури пріоритетами своєї політики. Ще в 1993 р. уряд США
опублікував доповідь з планами розвитку національної інформаційної інфраструктури (далі –
НІІ). Суть концепції НІІ полягала в застосуванні сучасних телекомунікаційних технологій та
інформаційних ресурсів для забезпечення швидкого й ефективного пошуку будь-якої
інформації, а також представлення її за запитом організацій або окремих громадян. У цілому
подібна концепція НІІ, яка допускає інтеграцію різноманітних телекомунікаційних послуг з
можливостями Інтернету, повністю відповідає тенденціям розвитку ІТ. Федеральний
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урядовий варіант концепції НІІ має таку прикладну орієнтацію:
– освіта: єдина інформаційна система надає студентам і викладачам миттєвий доступ до
широких освітніх ресурсів;
– бібліотечна справа: об’єднання перенесених на цифрові носії бібліо- течних фондів
принципово розширює доступ користувачів (читачів) до інформаційних ресурсів;
– охорона здоров’я: віддалений доступ до медичної експертизи на основі новітніх засобів
зв’язку істотно підвищує якість медичного обслуговування американців;
– урядова інформація: швидка ідентифікація, локалізація й пошук спеціальної інформації
про широкі ресурси уряду завжди були складним завданням для багатьох зацікавлених
користувачів [9, с. 115].
Адміністрація США досягла значного прогресу в застосуванні ІКТ в усіх секторах
суспільного життя завдяки спільним зусиллям федерального і штатів місцевого рівня. У
доповіді департаменту комерції було обґрунтовано роль федерального уряду в концепції
створення НІІ. Для здійснення широкої координації й партнерства федеральних структур із
приватним сектором було створено оперативну комісію з інформаційної інфраструктури
(Information Infrastructure Task Force) і Комітет радників щодо національної інформаційної
інфраструктури (United States Advisory Council on the National Information Infrastructure).
Оперативна комісія з інформаційної інфраструктури була уповноважена координувати
зусилля адміністрації з вироблення рекомендацій, стратегії й політики для розвитку НІІ, із
стимулювання й поширення досвіду застосування технології в різних сферах, включаючи
виробництво, електронну комерцію, освіту, державні служби, охорону здоров’я, послуги
бібліотек, охорону навколишнього середовища.
У 1996 р. президентом Б. Клінтоном було проголошено Виклик технологічної грамотності
(Technology Literacy Challenge), у якому зазначалося про спільну співпрацю громадян для
досягнення мети. Департамент комерції надав підтримку Комітету радників щодо НІІ в
створенні двох основних доповідей «Запуск ініціативи приєднання співтовариств США до
інформаційної супермагістралі» та «Нація можливостей: реалізація надій інформаційної
супермагістралі». У представленій концепції інформаційна супермагістраль – це більше ніж
Інтернет. Вона містить різні компоненти, у тому числі громадські й приватні мережі, засоби
доставки та обладнання, інформаційне наповнення, штат професіоналів і громадян, які
отримують вигоду від її реалізації. Інформаційна супермагістраль – термін, який охоплює всі
ці компоненти та відповідає баченню національної об’єднаної мережі, враховуючи механізми
передачі, інформації, обладнання й людей. Інформаційна супермагістраль забезпечує
механізм створення суспільства, що безперервно навчається та складається з кваліфікованої,
адаптованої й фінансово забезпеченої робочої сили. Найбільш швидкий і ефективний спосіб
зробити доступною магістраль для населення – це школи, бібліотеки й суспільні центри.
Значними проектами співпраці у сфері комп’ютеризації й забезпечення широкого доступу до
інфраструктури на базі бібліотек стали Центр мережевих комп’ютерних бібліотек (Online
Computer Library Center) та Інформаційна мережа з бібліотечного дослідження (Research
Libraries Information Network).
Особлива роль в об’єднанні мережевих співтовариств за допомогою телекомунікацій для
надання широкого спектра електронних освітніх і соціальних послуг, включаючи соціальне
забезпечення, охорону здоров’я й професійну підготовку вдома, відводиться громадським
центрам (community centers). Громадський центр можна визначити як фізичний простір, де
члени співтовариства можуть зустрічатися, навчатися й отримувати доступ до інформаційних
друкованих і електронних ресурсів. Це визначення включає широкий спектр установ, таких як
урядові офіси, громадські, культурні й релігійні центри та клуби. Потенційна діяльність
громадських центрів включає сервіс для широких верств населення й цільові програми для
груп ризику в реабілітаційних центрах. Програма «Громадські технологічні центри»
(Community Technology Center Program) фінансує навчальні центри, розташовані в районах з
населенням, що має низький рівень доходів.
Програма створення інформаційної супермагістралі вплинула на інформатизацію країни
мінімум у трьох напрямах. Першим з них стало прийняття закону про телекомунікації
(1996 р.), що затвердив створення широкосмугових ліній зв’язку, які могли б надавати
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аудиторії універсальні послуги. У результаті розширився спектр послуг ЗМІ, ускладнилася й
диверсифікувалася структура медіа-ринку. Другий напрям – законодавча підтримка
цифрового телебачення як додаткової можливості поширення нових інформаційних послуг.
Третій – розширення доступу американців до Інтернету, що стимулювало розвиток
онлайнових ЗМІ й торгівлі.
У 2000 р. був запущений Єдиний урядовий інтернет-портал (First Gov), який об’єднав
близько 20 тис. існуючих урядових сайтів, загальна ж кількість представлених на ньому
організацій перевищує 30 тис. Відвідувачам порталу First Gov надається доступ до великої
кількості матеріалів, які стосуються всіх сторін життя людини. База даних американського
законодавства об’єднує 0,5 млрд документів, що представлені на тисячах розрізнених вебвузлів. Крім того, First Gov містить інформацію про гранти, стипендії та інші дотації, які
пропонує уряд США своїм громадянам. На веб-сервер надходить інформація про затримку
рейсів літаків і прибуття поїздів, події на ринку інвестицій. Портал містить інструменти
здійснення усіляких платежів і трансакцій, укладання онлайнових угод. Проект First Gov
ознаменував собою початок реалізації національної програми переходу державних установ
США на нові ІТ [10, с. 217].
На сьогодні можна констатувати безперечні успіхи Адміністрації США у сфері побудови
електронного уряду: була реформована вся структура державного управління
інформаційними потоками та ІТ, у тому числі владні повноваження з політики створення
електронного уряду були максимально сконцентровані як на загальному федеральному рівні,
так і на рівні державних установ, створена система персональної відповідальності за
інформатизацію державних органів, політика й практика створення електронного уряду були
уніфіковані та стали прозорими й підзвітними.
Сучасне українське суспільство перебуває в складних умовах трансформації. Серед
характерних для України умов можна назвати нестабільність політичного й економічного
стану країни, яка не дає змоги державі швидко й ефективно розв’язати економічні й
організаційні проблеми забезпечення переходу до інформаційного суспільства; військові дії
на Сході України, економічні умови; повільне проведення ринкових реформ в економіці
країни в цілому; недостатньо високий рівень розвитку інформаційно-комунікаційної
інфраструктури та промислового виробництва інформаційних засобів, продуктів і послуг,
відсутність у держави засобів для їх модернізації й розширення; високий рівень
монополізації ЗМІ, слабка підконтрольність суспільству системи формування громадської
свідомості; наявність високонаукового, освітнього та культурного потенціалу, що створений
ще за часів СРСР і зберігається в Україні; наявність значної культурної спадщини, а отже,
можливість наповнити власним змістом інформаційні послуги й продукти.
Серед проблем формування інформаційного суспільства в Україні можна назвати такі:
слабкість координації зусиль державного й приватного секторів для ефективного
використання наявних ресурсів; низька ефективність використання фінансових,
матеріальних, кадрових ресурсів; повільні темпи впровадження ІКТ у політичну й соціальноекономічну сферу; повільна побудова національної інформаційної інфраструктури,
відставання в обсягах використання ІТ; нерівномірність забезпечення можливості доступу
населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, формування «інформаційного
розриву» між окремими регіонами, галузями економіки й різними верствами населення;
недостатній рівень інформаційної представленості в інтернет-просторі; не вирішується в
повному обсязі питання захисту авторських прав на програмну продукцію, відсутні системні
державні рішення, спрямовані на утворення національних структур (технопарків) з розробки
програмного забезпечення; недостатній рівень упровадження нових методів навчання з
використанням сучасних ІКТ, недостатня фінансова підтримка наукових досліджень у галузі
інформатизації.
Важливо відзначити, що прискорений процес побудови інформаційного суспільства можна
очікувати тоді, коли завдання щодо розвитку інформатизації та її забезпечення реально
стануть першочерговими державними пріоритетами. Нормативно-правове забезпечення
сфери інформаційних відносин в Україні потребує подальшого розвитку і вдосконалення,
зокрема, таких питань, як розробка проекту інформаційного кодексу, Стратегії державної
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інформаційної політики України; формування, використання, зберігання й поширення
національних інформаційних ресурсів; заходів підтримки вітчизняної індустрії програмного
забезпечення; обмін інформацією в електронній формі, насамперед ведення електронного
документообігу; посилення стану інформаційної безпеки, захисту державних інформаційних
ресурсів, захисту персональних даних; створення єдиної системи стандартів з ІТ, узгодження
нормативно-правової бази України з нормами міжнародного права сертифікації засобів
інформатизації тощо.
Першочерговими завданнями держави у сфері інформаційної полі- тики є забезпечення
конституційного права на одержання, використання, поширення й зберігання інформації, на
вільне вираження своїх поглядів на основі максимально ефективного використання для
науково- технічного, культурного, соціального розвитку тих можливостей, які надають
новітні засоби обміну інформацією, виробництво та просування на світовому рівні власного
інформаційного продукту. Розвиток інформаційного суспільства в Україні можливий лише
на основі комплексного підходу, що містить стратегічне бачення інформатизації суспільства
й координується наявними соціально-економічними, політичними й культурними
пріоритетами держави та міжнародною практикою.
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State Information Policy on the Information Society: International Experience
The article focuses on the role of state institutions of developed countries in the process of
building of information society. The main legal processes and the specifics of public policy
ensuring implementation of information and computer technologies in economic and socio-cultural
spheres are considered. Importance of state support and supervision of information society
development in Ukraine is stressed, pressing need for developing and implementing the state
information policy strategy and legislative support to ensure the functioning of an information
society in Ukraine is stated.
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Государственная информационная политика формирования информационного
общества: зарубежный опыт
Статья посвящена изучению роли государственных институтов развитых стран в процессе
формирования информационного общества. Рассмотрены основные правовые процессы и
специфика государственной политики по обеспечению внедрения информационнокомпьютерных технологий в экономическую и социокультурную сферы. Обоснована
важность государственной поддержки и надзора в процессе развития информационного
общества в Украине. Акцентируется внимание на первоочередной необходимости
разработки и внедрения государственной стратегии информационной политики и
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законодательного обеспечения процесса функционирования информационного общества в
Украине.
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Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційних процесів
в умовах переходу до інформаційного суспільства. Акцентується увага на трансформації функцій і
ролі сучасної бібліотеки. Відзначається, що нові технологічні умови функціонування бібліотек,
визначені розвитком інформатизації, створили засади для перетворення цих наукових установ з
пасивного інформаційного посередника на продуктивну систему управління знаннями. Обґрунтовано
зміни сформованих стереотипів відносин між бібліотекою й суспільством та різноманіття
комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування суспільства знань.
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Сучасний етап розвитку людської цивілізації характеризується зростаючим значенням
інформаційних ресурсів, які стають основою та головною умовою суспільно-політичного,
економічного, культурно-гуманітарного розвитку суспільства. Цей процес засвідчує
глобальну тенденцію переходу від індустріального суспільства до інформаційного, у якому
кожен може створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й
обмінюватися ними. Інформація в такому суспільстві набуває якісно нової функції як
соціокультурного та економічного феномена і стає надзвичайно важливим фактором, що
забезпечує повноцінну життє- діяльність як її окремих користувачів-громадян, так і держав
та людства в цілому. Вона створює можливості перетворення дійсності в інтересах
міжнародної спільноти, тобто інформація стає глобальною цінністю, чинником глибоких
змін у житті людської цивілізації.
Водночас інтенсивність продукування інформації та неоднакові можливості доступу до неї
обумовили виникнення глобальної проблеми «цифрового розподілу», яка стала фактично
головною причиною виникнення нових соціально-політичних розмежувань, поділу держав
світу та громадян на «інформаційно багатих» та «інформаційно бідних», що значною мірою
визначає міжнародний імідж, соціально-економічний розвиток, розвиток демократичних
процесів та громадянського суспільства, інвестиційну привабливість, показники
конкурентоспроможності тощо. За визначенням В. Горового, у період становлення
інформаційного суспільства певні рівні розвитку інформаційної діяльності й інформаційних
технологій стають підґрунтям формування нової ієрархії міждержавних відносин.
Визначальним показником цієї ієрархії дедалі більшою мірою стає ефективність
використання інформаційних ресурсів [1, с. 8].
В інформаційному суспільстві інформація, з одного боку, стає стратегічним ресурсом
інноваційного розвитку і базовим суспільним капіталом, а з іншого – є основним інструментом
соціальних комунікацій та міжособистісних відносин. У результаті постійного збільшення
обсягу виробництва, зберігання, репродукування, поширення та використання інформації
починають відбуватися якісні зміни в соціальній структурі суспільства. Все більша кількість
працездатних громадян реалізує себе в інформаційному сегменті суспільного виробництва
(інформаційні технології, інформаційний бізнес і сервіс). Змінюються й традиційні суспільні
відносини між різними соціальними групами, вирішальний вплив на які чинить розвиток
мережевих комунікацій, сприяючи формуванню нового «інформаційного» стилю суспільної
поведінки і нового «інформаційного мислення», тобто усвідомленню соціально-економічної
цінності інформації та її ролі в поступальному розвитку суспільства. У кінцевому підсумку
змінюються вимоги і до людської особистості – до її здатності швидко пристосовуватись до
змін, засвоювати, продукувати й поширювати інформацію.
Важливою особливістю інформаційної епохи є принципово нове ставлення до знання як
системоутворювального чинника суспільного прогресу. Знання стає найвищою цінністю, а
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ступінь володіння ним – визначальним чинником соціальної диференціації. Перетворення
інформації на знання і включення його в соціокультурний контекст пов’язане з великими
інтелектуальними зусиллями. Тому ядром соціальної організації інформаційного суспільства,
заснованого на знаннях, стають структури, що генерують нові знання, а творча
інтелектуальна праця виступає найважливішою компонентою діяльності людини.
Ці фактори набувають особливого значення з урахуванням наявної у сучасному
інформаційному просторі системи інформаційних комунікацій, яка дає змогу отримати
доступ до соціально значущої інформації в будь-якому місці у будь-який час, що, на перший
погляд, істотно знижує роль посередників у системі документних комунікацій. Водночас
інформаційний простір сьогодні характеризується неконтрольованими і перенасиченими
інформаційними потоками, у тому числі сумнівної та навіть деструктивної якості. Тому в
міру насичення новими самостійними інформаційними об’єктами інформаційний простір
перетворюється на безліч погано пов’язаних між собою фрагментів, серед яких дедалі
складніше знайти потрібну інформацію чи окремий документ.
За таких умов успішне функціонування інформаційного суспільства перебуває у прямій
залежності від розвиненості мережі інформаційних інститутів, що забезпечують створення,
накопичення, переробку і різні способи трансляції якісних інформаційних ресурсів. Не менш
важливими при цьому є, по-перше, наявність, доступність та ефективність каналів, через які
інформація може бути доведена до споживача, по-друге, створення механізмів ідентифікації і
пошуку потрібної інформації, і по-третє, функціонування суспільних баз якісної, достовірної,
систематизованої інформації.
Серед традиційних інформаційно-комунікативних інститутів сус- пільства у цьому
контексті помітне місце належить бібліотекам. Функціональне позиціонування їх у соціумі за
умов технологічної революції та посилення ролі інформації і знань у суспільному розвитку
зазнало значних змін. Бібліотеки перестали бути пасивним інформаційним посередником,
вони перетворилися на одну з найпродуктивніших і масових систем управління знаннями.
Бібліотеки надають широкі можливості для звернення до колективної пам’яті, збираючи і
зберігаючи документовану інформацію та знання, беруть участь у формуванні
документального потоку і здійснюють його аналітико-синтетичну обробку, систематизують і
оцінюють інформаційні ресурси. Це створює основу для багатьох сучасних інформаційних і
знаннєвих процесів.
Водночас глобалізація усіх сфер суспільної діяльності та техногенна революція у сфері
комунікацій створили умови для трансформації функцій сучасної бібліотеки в бік,
орієнтований не тільки на збирання інформації, закладеної в документах, а й на розвиток
комунікації з користувачами та всім суспільством, яка сприяє успішній соціалізації
користувачів, їх орієнтації в сучасному світі, перетворенню бібліотек в інтелектуальний
простір міжособистісної та суспільної комунікації.
З огляду на це наукове обґрунтування соціальної ролі бібліотек стає виключно важливим
завданням, що передбачає дослідження зміни сформованих стереотипів відносин між
бібліотекою й суспільством та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в
контексті формування суспільства знань. Метою пропонованого дослідження є визначення
місця бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до
інформаційного суспільства.
У сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях проблема трансформації інституту
бібліотеки в умовах формування інформаційного суспільства розглядалася низкою науковців
як у теоретичних аспектах, так і з практичної точки зору. Особливої уваги у контексті
дослідження ролі бібліотек в інформаційному суспільстві заслуговують праці Ф. Уэбстера,
М. Бакленда, A. Галлімора, Я. Шрайберга, Ю. Столярова, М. Слободяника, М. Дворкіної,
Т. Єршової, C. Красовського, P. Мотульського, А. Ванєєва та ін. Значний внесок у розробку
даної проблеми зробили О. Онищенко, В. Горовий, Т. Гранчак, О. Воскобойнікова-Гузєва,
Т. Вилегжаніна, Т. Ярошенко, Л. Костенко. Водночас, попри постійну увагу
бібліотекознавців до зазначеної проблеми, окремі її аспекти, зокрема умови для
перетворення бібліотек на суспільні бази якісної, достовірної, систематизованої інформації,
необхідної суспільству в його подальшому розвитку, роль бібліотек у сучасній системі
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соціальних інформаційних комунікацій, потребують детальнішого вивчення та теоретичного
узагальнення.
Інформаційні запити сучасного суспільства постійно розширюються та ускладнюються,
зумовлюючи потребу як у забезпеченні доступу до наявних обсягів інформації, так і у
створенні умов для вироблення нової, заснованої на ефективному використанні знань,
накопичених попередніми поколіннями. У таких умовах вирішального значення набувають
інформаційні ресурси бібліотек, суттєвою перевагою яких, порівняно з іншими ланками
соціальних інформаційних комунікацій, є можливість забезпечення взаємозв’язку нової,
якісної, корисної для суспільства інформації з величезними масивами нагромаджених у
процесі історичного розвитку людства інформаційних ресурсів, збережених та
систематизованих бібліотеками на різних, у тому числі складних для використання в системі
сучасних комунікацій, носіях. Введення в суспільний обіг цих ресурсів в обсягах, сумірних з
обсягами виробництва нової інформації, є принципово важливим для суспільства, оскільки
сприяє збереженню наукових, культурних, моральних традицій, забезпечує виховання
суспільства відповідно до виробленої протягом століть системи загально-людських
цінностей та ідеалів, підтримуючи водночас національні особливості, специфічні для
українського народу аспекти мислення, творення, передачі інформації, що дуже важливо в
умовах активізації світових глобальних процесів [8, с. 7].
Особливого значення у цьому контексті набувають нові підходи до розкриття бібліотечних
фондів, які дають змогу розширити доступ суспільства саме до систематизованої
бібліотеками якісної, достовірної та корисної для суспільного розвитку інформації,
сприяючи таким чином наповненню інформаційного простору джерелами верифікованого
знання та стимулюючи виробництво на їхній основі нових знань. Бібліо- теки, таким чином,
перетворюються на базовий інститут формування суспільства знань.
Бібліотеки сьогодні – це потужні центри інтеграції, систематизації та опрацювання
інформації, забезпечення нею зростаючих потреб освіти, науки, культури, економічного та
державного життя. Нової якості набуло бібліотечно-інформаційне виробництво, одним з
головних напрямів якого стало продукування інформаційно-аналітичних матеріалів, а також
інноваційних інформаційних продуктів – бібліотечних сайтів, представництв у соціальних
мережах, блогів, створення яких зумовлено впровадженням у бібліотечне середовище
технологій Web.2.0. Водночас бібліотеки забезпечують користувача інформацією, ефективне
використання якої сприяє створенню нових знань, здатних надати потрібного імпульсу
розвиткові держави. Таким чином, бібліотеки стають важливим елементом суспільної бази
інформаційних ресурсів, здатної стати теоретичним і науковим підґрунтям суспільного
розвитку та ефективним інструментом подолання проблем у різних сферах життєдіяльності
суспільства.
Бібліотеки покликані допомагати громадянам користуватися перевагами інформаційного
суспільства, реалізуючи їхнє право на доступ до інформації і знань, забезпечувати
можливості для суспільної комунікації. Надаючи універсальний і переважно безкоштовний
доступ до інтелектуального суспільного продукту, бібліотеки тим самим реалізують ідею
доступності інформації – одну з базових у постіндустріальному суспільстві. Крім того,
сприяючи залученню читацького загалу до роботи в новому комунікативному режимі,
заснованому на широкому, у тому числі мережевому, використанні інформаційних ресурсів,
бібліотеки тим самим беруть участь у поступовому формуванні у різних верств суспільства
«інформаційної свідомості», тобто розуміння визначальної ролі інформації у продуктивній
діяльності як окремого індивіда, так і різних громадських структур. При цьому бібліотечні
комунікативні практики більше за інші інституційні практики орієнтовані на формування
інформаційної компетентності особистості, на залучення користувача до роботи з формами
«згорнутого» знання (різними видами каталогів, бібліографічними, фактографічними,
реферативними та іншими базами даних) як інструментами пошуку інформації та доступу до
повного знання. Важливо і те, що вся сучасна система інформаційно-бібліотечного
обслуговування, особливо в загальнодоступних бібліотеках, орієнтована на підвищення рівня
інформованості усіх верств населення – від вищих управлінських структур до низових сфер
суспільного виробництва і конкретної особистості.
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Нові технологічні умови функціонування бібліотек, визначені розвитком інформатизації,
створили засади для зміни власне бібліотечного (або бібліографічного) обслуговування, тобто
видачі документів або бібліографічних відомостей про них, на нові форми передачі інформації
з більш вираженими аналітико-синтетичними можливостями, які замінюють, у разі
необхідності, першоджерело. Усе більшої уваги бібліотеки приділяють створенню
фактографічних баз даних із соціальних, правових, економічних питань, а також з проблем
функціонування системи науки, місцевого самоврядування, екології, культурного життя,
підприємницької діяльності. Застосовуються метаінструменти переробки інформації, що
зберігають смислові фрагменти текстів документів (інформаційні дайджести, прес-кліпінг
тощо). Електронні технології дають змогу реалізувати комплексний підхід до вирішення
інформаційних завдань, у результаті якого користувач може отримати інформаційні матеріали
певної тематики з різних джерел, включаючи мережеві та інтернет-ресурси з певного питання.
Таким чином, інформаційна функція сучасної бібліотеки реалізується не лише через
забезпечення доступу до інформаційних ресурсів суспільства, вона дедалі тісніше
сполучається з ресурсно-оцінними і ресурсно-орієнтуючими аспектами процесу
моделювання інформаційного простору. Інструментарій її діяльності націлений на
організацію та управління знаннєвими масивами, тобто цільове структурування
різноманітних контекстів, їх інтерпретацію, фільтрацію і трансляцію, у тому числі мережеву.
Ретранслюючи документовану інформацію і знання від суб’єктів, які її виробляють, до
споживачів, бібліотека виступає своєрідним віртуальним університетом і у функціональному
аспекті максимально зближується із системою освіти як соціальним інститутом. Саме
бібліотека забезпечує єдність загальнокультурної та професійної освіти впродовж усього
життя людини через інструментарій інформаційної підтримки безперервного освітнього
процесу, а також передачу ціннісних установок і регулятивних соціальних норм молодому
поколінню, сприяючи становленню культурно і професійно компетентної особистості,
соціально адекватної реаліям нового етапу суспільного розвитку. При цьому більш відкрита,
ніж у власне освітніх інституціях, неформальна і заснована на багато- аспектних
комунікативних практиках освітня діяльність бібліотеки робить її універсальним
пізнавальним майданчиком.
Сьогодні, однак, процеси трансформації та подальшого інтенсивного розвитку
бібліотечної справи України в умовах інформаційного суспільства суттєво гальмує низка
проблем. З-поміж них чи не найважливішою є недооцінка ролі бібліотек у суспільних
перетвореннях, що призводить до неефективної реалізації їхнього потенціалу як соціальних
інституцій. Значно відстає від сучасних реалій теоретичне обґрунтування ролі і місця
бібліотек в інформаційному суспільстві, зумовлене недостатністю ґрунтовних наукових
досліджень з цієї проблеми.
Водночас аналіз основних напрямів діяльності бібліотек засвідчує, що вони є активними
учасниками політичних, економічних, наукових, освітніх комунікацій у державі. Так,
інформаційно-аналітичні підрозділи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
(НБУВ) – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ),
Національна юридична бібліотека (НЮБ), Фонд Президентів України (ФПУ) – спрямовують
свою діяльність головним чином на задоволення інформаційно-аналітичних запитів органів
державної влади усіх рівнів, громадських організацій, економічних структур, наукових
працівників, які цікавляться суспільно-політичною та економічною тематикою.
Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних продуктів поєднує дві форми роботи –
науково-інформаційну, яка передбачає оперативне інформування про ситуацію або проблеми
на основі щоденного моніторингу інформації, та інформаційно-аналітичну, яка полягає у
виготовленні аналітичних матеріалів з окремих питань, що дають змогу скласти цілісне
бачення проблеми, встановити причинно-наслідкові зв’язки, вивчити точки зору експертів,
визначити фактори впливу, перспективи розвитку тощо. Отже, бібліотека фактично надає
структуровану, зручну для використання інформацію, яка допомагає швидко зорієнтуватися
в певній проблемі, визначити й усвідомити ступінь її значущості, що у кінцевому результаті
сприяє прийняттю виважених управлінських рішень, стає підґрунтям для генерування
законодавчих ініціатив. Таким чином, як зауважує О. Соснін, становлення інформаційного
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суспільства й кардинальний вплив інформації на виробництво, управління, свідомість і
поведінку людей, на соціальне й політичне життя в цілому актуалізують проблему
осмислення інформації як інструменту влади і вироблення такої політики держави, яка б
забезпечувала національну безпеку, національні інтереси й суспільний прогрес у цілому в
результаті ефективного управління інформаційним ресурсом України [9].
Бібліотечні установи, насамперед національні бібліотеки, стали також потужними
науково-інформаційними центрами. Провідним науковим, науково-інформаційним центром
упровадження нових інформаційних технологій у бібліотечній сфері України є Національна
бібліотека України ім. В. І. Вернадського.
Основна тематика наукових досліджень її підрозділів пов’язана з вивченням перебігу
інформатизації в Україні та ролі бібліотечних установ у цьому процесі, з питаннями
організації безпеки національного інформаційного суверенітету в умовах посилення
глобалізації та ефективного використання ресурсів глобального інформаційного простору в
інтересах національного розвитку, виробленням методик протистояння національного
інформаційного простору інформаційним агресіям, забезпеченням використання
національних інформаційних ресурсів, введення їх у широкий обіг, розвитком дистантних
форм обслуговування користувачів тощо [7].
Так, у 2015 р. науковці НБУВ працювали над виконанням відомчих науково-дослідних
проектів «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фактор розвитку
суспільства знань» (термін виконання 2014–2016 рр.); «Розробка технологічних засад та
інфраструктури формування бази знань наукової бібліотеки» (термін виконання 2014–2016
рр.). Було виконано наукові проекти «Соціокультурні механізми формування ментального
імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України»; «Розвиток
соціальних мереж у контексті забезпечення суспільної безпеки»; «Інформаційні технології
розвитку і захисту національного культурного простору» [5].
Здійснюючи інформаційне забезпечення діяльності науки, бібліотечна система сприяє
формуванню інформаційного середовища, яке, у свою чергу, впливає на організацію науки,
проведення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, включення результатів
наукових розробок у систему наукових комунікацій через формування ресурсноінформаційної інтелектуальної бази науково-дослідних робіт та організацію системи доступу
до інформаційних ресурсів.
Наведені аргументи дають підстави стверджувати, що в умовах інформаційного
суспільства бібліотеки, будучи найбільш відкритими комунікативними структурами, не лише
виступають як об’єкти інформатизації, а й відіграють важливу роль як суб’єкти цього
процесу. За визначенням Т. Кузнецової, онтологічні підстави суб’єктно-об’єктної ролі
бібліотек у новому соціумі полягають в їхній особливій інституційній природі, що зумовлює
інформаційно-когнітивну та меморіальну функції бібліотеки як генетично початкові [6].
Беручи участь у процесах збору, зберігання, обробки, надання доступу, поширення та
використання соціально значущої інформації, бібліотеки, насамперед, об’єктивно сприяють
перетворенню її в найцінніший суспільний продукт, стратегічний національний ресурс, від
якого залежить подальший розвиток соціуму.
Водночас не відповідають тенденціям розвитку бібліотек в умовах інформаційного
суспільства чинна нормативно-правова база та стандарти бібліотечної справи, у яких
переважно відсутні сучасні поняття, що характеризують інноваційні види бібліотечних
продуктів і послуг, технології надання інформації, види діяльності, способи організації праці,
вимоги до бібліотечних працівників тощо.
Законодавчу і нормативну базу бібліотечної справи в Україні становлять: Конституція
України, яка визначає права громадян на вільний доступ до інформації, культурних
цінностей і користування закладами культури; профільні закони «Про бібліотечну справу»,
«Про обов’язковий примірник документів», нормативно-правові акти з питань бібліотечної
справи, стандарти і нормативи в галузі бібліотечної справи, що визначають правові основи
діяльності бібліотек в Україні.
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», прийнятий 1995 р., з незначними
змінами та уточненнями діє донині, не враховуючи, однак, нових умов, видів, методів, цілей
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діяльності бібліотек, пов’язаних зі зміною їхньої ролі в умовах інформаційного суспільства.
Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади їхньої діяльності, гарантує
право на вільний доступ до інформації, знань, долучення до цінностей національної та
світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках, визначає загальні засади
бібліотечної справи й бібліотечну систему України, встановлює вимоги до формування та
зберігання бібліотечних фондів, бібліотечного обслуговування з метою задоволення
інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства, збагачення духовного потенціалу
народу [2].
Суттєвим недоліком чинного бібліотечного законодавства є відсутність тлумачення нового
термінологічного апарату, використовуваного в бібліотечній системі, невизначеність низки
наукових, методичних, організаційно-правових аспектів бібліотечної діяльності. Зокрема,
додаткового законодавчого врегулювання потребує науково-інформаційна діяльність
бібліотек. Нині поняття науково-інформаційної діяльності визначає лише Закон України
«Про науково-технічну інформацію», який трактує його безвідносно до бібліотек, як
сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави в
науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній обробці,
фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні. Відповідно, проблема врахування особливостей
саме бібліотечної науково-інформаційної роботи, зокрема термінологічного апарату, змін в
організації роботи науковців, зважаючи на розвиток дистантних форм обслуговування
користувачів, яка передбачає зміну технології, роботу поза межами бібліотеки та в
неробочий час, не вирішена [3].
Певна модернізація законодавчого забезпечення сфери наукової і науково-технічної
діяльності в Україні, яка відкриває перспективи подальшої зміни бібліотечного
законодавства в аспектах наукової діяльності бібліотек, відбулася з прийняттям у листопаді
2015 р. нової редакції Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» [4].
Зокрема вперше на законодавчому рівні пропонується ввести поняття «науковий
підрозділ», який визначається, як «структурний підрозділ юридичної особи, основним
завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної
діяльності, у штаті якого посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків».
Серед установ у переліку «наукових підрозділів» Закон визначає наукову (науково-технічну)
бібліотеку.
Ст. 6. п. 2 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» регламентує робочий час
наукового працівника – вченого, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського)
рівня, відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадить наукову, науковотехнічну, науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та має відповідну
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену
результатами атестації у випадках, визначених законодавством. Згідно з Законом для наукових
працівників і спеціалістів наукових установ може встановлюватися гнучкий режим робочого
часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку,
закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог ст. 50–52
і 56 Кодексу законів про працю України.
Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ також може запроваджуватися
дистанційний режим праці.
Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму
праці в науковій установі визначається в колективному договорі або рішенням керівника
наукової установи за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
Конкретний перелік професій і посад наукової установи, на яких можуть застосовуватися
гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою радою
наукової установи, порядок та умови їх застосування визначаються у правилах внутрішнього
трудового розпорядку наукової установи.
Перелік видів наукової (науково-технічної) роботи, а також методичної, експертної,
консультаційної, організаційної роботи для наукових працівників наукової установи
визначається керівником відповідної уста- нови. 23 березня 2016 р. розпорядженням
Кабінету Міністрів України схвалено Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до
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2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» [10].
Стратегія визначає ключові напрями розвитку бібліотечної справи в Україні, вплив бібліотек
на рівень соціально-економічного розвитку та інформаційної безпеки держави, розвитку
науки, освіти, культури та збереження культурної спадщини. Стратегія, зокрема, передбачає:
удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності бібліотек, та
врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних
стандартів; забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи
бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації; модернізацію матеріальнотехнічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек тощо.
Очікується, що прийнятий акт підніме імідж бібліотеки в ролі комунікаційного
майданчика суспільства, створить усі можливості для інтеграції бібліотечної сфери у світове
співтовариство, дасть змогу здійснити стовідсоткову комп’ютеризацію бібліотек та
забезпечити вільний доступ до мережі Інтернет, запровадити нові інформаційно-бібліотечні
послуги, створити Національну електронну бібліотеку України та сформувати базу даних
єдиного Державного реєстру національного культурного надбання «Книжкові пам’ятки
України».
Реалізація Стратегії відбуватиметься за участі органів державної влади, місцевого
самоврядування, бібліотечних закладів, установ освіти, науки і культури, громадських
об’єднань.
Отже, зміни, що відбуваються в суспільстві, є потужними факторами розвитку сучасних
бібліотек. Вони значною мірою впливають на інформаційні і соціальні функції бібліотек,
підходи до формування бібліотечно-інформаційних ресурсів та обслуговування
користувачів, розвиток бібліотечних технологій, модернізацію традиційних і освоєння нових
напрямів діяльності. Сучасна бібліотека є важливою ланкою в системі інформаційних
інститутів, що забезпечують створення, накопичення, переробку і різні способи трансляції
якісних інформаційних ресурсів. Бібліотека також бере участь в оцінці, інтерпретації та
фільтрації інформації, у встановленні певних зв’язків між інформаційними масивами, що
забезпечує користувачам доступ до джерел знання і соціально значущої інформації. Тому
потужний інформаційний, науковий, комунікаційний потенціал бібліотек має бути
актуалізований у відповідних формах організації функціонування і технологіях надання
бібліотечно-інформаційних послуг різним суб’єктам суспільного процесу, ставши запорукою
затребуваності соціального інституту бібліотеки в інформаційному суспільстві.
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Library Component in the Development of the Information Society
The article defines library place in information and communication processes in the period of
transition to information society. The focuse is on transformation of the functions and the role of
modern library as an information and communication society institute, as well as on issues that
greatly inhibit the rapid development of librarianship in Ukraine.
It should be noted that the new technological conditions of libraries functioning caused by
development of information have formed the basis for its transformation from passive information
broker to productive knowledge management system. Changing the stereotypes of relationship
between library and public and diversity communication practices of modern libraries in the context
of the knowledge society is grounded.
The article presents arguments to prove thesis that in the information society libraries as the most
open communication structures are not only objects of informatization, but also are an important
actors in this process.
Keywords: information society, libraries in the information society, information and
communication society institutions, information and communication technologies.
Наталия Тарасенко,
мл. науч. сотр., Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Библиотечная составляющая в развитии информационного общества
Статья посвящена определению места библиотеки в системе информационнокоммуникационных процессов в условиях перехода к информационному обществу.
Акцентируется внимание на трансформации функций и роли современной библиотеки как
информационно-коммуникативного института общества, а также на проблемах, которые
существенно тормозят интенсивное развитие библиотечного дела Украины.
Отмечается, что новые технологические условия функционирования библиотек,
определенные развитием информатизации, создали основы для преобразования их из
пассивного информационного посредника в производительную систему управления
знаниями. Обоснованы изменения сложившихся стереотипов отношений между библиотекой
и обществом и разнообразие коммуникативных практик современной библиотеки в
контексте формирования общества знаний.
Приведены аргументы, подтверждающие, что в условиях информационного общества
библиотеки как наиболее открытые коммуникативные структуры являются не только
объектами информатизации, но и играют важную роль как субъекты этого процесса.
Ключевые слова: информационное общество, библиотеки в информационном обществе,
информационно-коммуникативные
институты
общества,
информационнокоммуникационные технологии.
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Світлана Спіріна,
голов. бібліограф, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

РЕГІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ
Відзначається важливість залучення регіональних бібліотек до мережі Інтернет, що дало змогу
значно розширити спектр послуг цих установ, допомогти пожвавити контакти бібліотек із владними
структурами та бізнесовими колами. Окремо висвітлюється активна участь бібліотек у проектах
програми «Бібліоміст». Звертається увага на необхідність розширення технічної бази книгозбірень,
що дасть їм змогу ефективно виконувати свої інформаційно-комунікативні функції через створення
власних сайтів, більш повне висвітлення своїх послуг у соцмережах тощо.
Ключові слова: стратегія розвитку бібліотечної справи, публічні бібліотеки, «Бібліоміст», інтернетцентри, інформаційні потреби населення, бібліотечна мережа.

23 березня 2016 р. під час засідання уряду віце-прем’єр-міністр – міністр культури
В. Кириленко презентував Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року
«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». За його словами, до
розробки документа долучилася значна кількість провідних бібліотечних організацій різних
спрямувань та форм власності. Безпосередню участь у розробці Стратегії брала Українська
бібліотечна асоціація.
Віце-прем’єр-міністр зазначив, що головна проблема бібліотечної мережі – це неефективне
використання її потенціалу. Бібліотека має бути соціальною інституцією. В європейському
світі, у США, і в нашій країні, бібліотеки є закладами, які часто відвідують найменш
забезпечені верстви населення. Тому концепція соціального простору, коли бібліотека надає
послуги, і головним чином безкоштовні послуги, повинна бути домінуючою. Це, у першу
чергу, передбачає створення інтегрованої мережі бібліотек і перегляду частково
функціональних можливостей для цих бібліотек. Крім того, важливо, за словами
В. Кириленка, розширювати перелік інших послуг, які на сьогодні бібліотеки надавати не
можуть. Для цього потрібні зміни урядових рішень, які також передбачаються концепцією.
В. Кириленко окреслив пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін: «Ми
розглядаємо бібліотеку також як і механізм для забезпечення рівного доступу до інформації,
знань і культурного надбання. Я маю на увазі публічні бібліотеки, бо відомчі бібліотеки
мають обмежений доступ. У невеликих містах і селах багато людей отримують інформацію
через бібліотеки, альтернативне джерело – лише телебачення» [4].
Процес формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті
реалізації державної інформаційної політики висвітлюють у своїх статтях та наукових
працях генеральний директор НБУВ, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН
України В. Попик [11], доктор історичних наук, професор В. Горовий [5], доктор наук із
соціальних комунікацій Т. Гранчак [1] та ін. Науковці аналізують специфіку розвитку
соціально-комунікаційної сфери суспільства на сучасному етапі, висвітлюють різні аспекти
функціонування бібліотечних інституцій як впливових суб’єктів інформаційнокомунікаційної взаємодії, трансформації бібліотечно-інформаційного середовища, пов’язані
із широким впровадженням у бібліотечну практику інтернет-технологій.
З цього приводу варто звернути увагу на діяльність бібліотек у регіонах, де кількість
населення, яке має доступ до інтернет-ресурсів, менша.
Вражає багатогранність та креативність діяльності обласних бібліотек. Це і проведення
роз’яснювальної роботи щодо певних норм законодавства, і залучення населення до роботи у
комп’ютерних центрах, і забезпечення доступу дітей та молоді до інтернет-мережі тощо.
Зокрема, фахівці Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва провели
на початку червня 2016 р. у 18 бібліотеках ЦБС для дорослих одночасний урок «Будь
сучасним – користуйся інтернет-послугами». Майже 200 відвідувачів бібліотек, серед яких
були і слухачі Університету третього віку, і представники ініціативних груп, створених ОСББ,
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і соціально активні громадяни, навчали розраховуватись в електронному просторі за
комунальні послуги та товари, користуватись мобільною електронною формою спілкування з
владою міського та обласного рівнів [2].
Також варто звернути увагу на проведення в травні 2016 р. веб-конфе- ренції
«Децентралізація і сільські/районні бібліотеки» у Центрі європей- ської інформації, яка
проходила в приміщенні Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. О. Гмирьова. Захід відбувся за ініціативою Мережі центрів європейської інформації
України в рамках кампанії «Я RE-ФОРМУЮСЬ європейцем» до Днів Європи в Україні [6].
Веб-конференція була розрахована на бібліотечних фахівців, представників місцевої
влади, голів об’єднаних громад, Офісів реформ з восьми областей України, зокрема
Вінницької,
Хмельницької,
Івано-Франківської,
Кіровоградської,
Полтавської,
Миколаївської, Чернівецької, Черкаської. Її ключовим акцентом стало питання розвитку
різних сфер діяльності, у тому числі і закладів культури, зокрема, районних/сільських
бібліотек за умов об’єднання територіальних громад.
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Остров- ського розпочала
проведення щонеділі циклу навчальних тренінгів «Основи комп’ютерної грамотності» для
людей поважного віку. Перший тренінг відбувся 15 травня 2016 р. У рамках лекції
«Знайомство з комп’ютером» учасники дізналися про правила техніки безпеки при роботі з
ПК, розглянули основні його складові, операційну систему Windows, створення файлів та
папок, а також вчилися на практиці форматувати, редагувати та зберігати текстові документи,
працювати з графічними редакторами [8].
У середині квітня 2016 р. у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці
відбувся Бібліодень сільського бібліотекаря «Інформаційне забезпечення потреб сільської
громади». Мета заходу – підвищення кваліфікації сільських бібліотекарів, у тому числі
ознайомлення з новими та актуальними процесами в бібліотечній справі, надання
практичних знань та консультування з питань бібліотечної роботи. Учасниками заходу стали
19 сільських бібліотекарів із 12 районів Хмельницької області, у тому числі із шести
новостворених об’єднаних територіальних громад. Захід відкрила директор обласної
наукової бібліотеки Н. Синиця. З її виступу учасники дізналися про адміністративну
реформу та її вплив на бібліотечну діяльність. Ішлося про те, що бібліотекарі мають не
шукати в реорганізації бібліотек негативу, а приймати нові виклики, бути вмотивованими на
зміни, модернізацію бібліотек, створення комфортного середовища для жителів громади.
Головні спеціалісти наукової бібліотеки проконсультували присутніх з питань
нормативно-правової документації бібліотеки, розповіли про обов’язкові нормативні
документи, якими повинні керуватись бібліотекарі у своїй роботі, документи, які
регламентують діяльність конкретної бібліо- теки та кожного технологічного процесу. Крім
того, ознайомили з інтернет-ресурсами обласної бібліотеки та умовами їх використання, як
для працівників, так і для користувачів бібліотек; питаннями, що стосуються інформаційнобібліографічної роботи, а також комплектування, обліку, зберігання та використання
документів бібліотечного фонду; новими формами книжкових виставок та їх оформлення;
краєзнавчими аспектами бібліотечного обслуговування тощо. Під час міні-тренінгу
«Практична медіаграмотність» присутні дізнались, як правильно аналізувати інформацію,
яка подається засобами масової інформації. У зв’язку з актуальністю зазначеної теми, у
цьому році заплановано проведення двох таких заходів [12].
Серед іншої діяльності Хмельницької обласної наукової бібліотеки – перший бібліотечний
онлайн щоквартальник «Бібліожиття Хмельниччини», виданий відділом науково-методичної
роботи та інновацій у бібліотечній справі Хмельницької ОУНБ. Інформаційний онлайнбюлетень має на меті щоквартально інформувати бібліотечну спільноту області про нові
тенденції, новини та події в бібліотечній галузі, інноваційні форми та методи бібліотечного
обслуговування, підвищення кваліфікації, професіоналів, які зробили значний внесок у
розвиток бібліотечної справи регіону [10].
Яким чином правильно пояснювати та поширювати інформацію про альтернативні
джерела енергії, розбиралися директори бібліотек міста Суми. Семінар «Альтернативна
енергія – шлях до чистого майбутнього» на базі Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г.
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Шевченка провела Громадянська мережа ОПОРА.
У Сумах діє міська централізована бібліотечна система, яка включає 19 бібліотек у різних
мікрорайонах міста та Центральну міську бібліотеку. Щорічно вони обслуговують понад 76
тис. читачів, яким видається більше 1,5 млн примірників літератури. Тому представники цих
закладів культури зацікавилися можливістю висвітлення питань альтернативної енергії у
своїх бібліотеках, аби розповісти мешканцям міста про їхні можливості [13].
На початку квітня 2016 р. у коворкінг-центрі бібліотеки УАБС відбувся круглий стіл на
тему: «Справедливість тарифів на ЖКГ у Сумах» за участі керівників підприємств житловокомунальної сфери міста, профільних представників сумського самоуправління та
представників громадських організацій [9].
Слід відзначити також і традиційну діяльність бібліотек – презентації нових книжок та
зустрічі з їх авторами. Зокрема, 19 квітня 2016 р. у Миколаївській обласній універсальній
науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова відбулася презентація книги В. Крутикова «Хвилі в
областях з рухливими проникними границями. Питання керування». У цій монографії
представлені дослідження найваливіших фізичних проблем, фундаментальних завдань, що
існують понад 300 років [14].
У квітні в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація книги
«Іловайськ» Є. Положія в рамках його всеукраїнського туру. Виданий у 2015 р.
видавництвом «Фоліо», у річницю трагічних подій «Іловайського котла», роман отримав
Диплом у номінації «Найкраща книга про війну» від організаторів 22-го Форуму видавців у
Львові [7].
Важливою складовою сьогодення є необхідність залучення населення до інтернетресурсів. Цьому сприяє створення в районних та сільських бібліотеках інтернет-центрів. Це
надає кожному користувачеві бібліотеки доступ до світових інформаційних ресурсів через
комп’ютерну мережу Інтернет [3].
Мережа пунктів доступу громадян до офіційної інформації створена завдяки Програмі
сприяння Парламенту ІІ Агентства США з міжнародного розвитку. Бібліотеки стали
комунікативними майданчиками для онлайнового спілкування громади з владою. Вони
забезпечують доступ до урядової інформації (урядові портали, сайти органів влади, гарячі
лінії тощо), організовують інтерактивне спілкування населення з органами влади (онлайнконференції, інтерактивні форуми).
Завдяки гранту Посольства США в Україні на базі Сумської міської центральної
бібліотеки ім. Т. Шевченка з 2002 р. працює інтернет-центр. За цей час його користувачами
стали майже 8 тис. читачів бібліотеки.
Варто звернути увагу на діяльність програми «Бібліоміст». Це спільна робота партнерських
організацій, серед яких – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів в Україні (IREX),
обрана Фондом Білла та Мелінди Гейтс для реалізації програми в Україні, Українська
бібліотечна асоціація (УБА), корпорація Microsoft і Міністерство культури України. Протокол
про наміри між Міністерством культури України і IREX щодо реалізації проекту «Бібліоміст»
підписано в Києві 8 грудня 2008 р. Міністерство культури України здійснює загальний
контроль за діяльністю проекту.
«Бібліоміст» надає фінансування публічним бібліотекам на конкурсній основі, зокрема за
допомогою конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету», «Конкурсу співпраці бібліотек з місцевими громадами» (малі гранти),
«Навчально-інноваційні бібліотеки», «Бібліотека йде в люди». Окрім того, бібліотекарі
можуть брати участь у різних програмах підвищення кваліфікації, наприклад, ініціативі
«Лідер бібліотечної справи», а також різноманітних онлайн-конкурсах.
На території Сумської області чимало бібліотек мають відзнаки конкурсу «Організація
нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми
«Бібліоміст». Це – Сумська центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка (переможець
2013 р.). Обласна універсальна наукова бібліотека – переможець конкурсу ідей «Смарттехнології в навчальному процесі з використанням інтерактивної дошки» за програмою
«Бібліоміст» (2014 р.). Глухівська районна бібліотека – переможець 3 та 5 раундів конкурсу
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету»
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програми «Бібліоміст». Кролевецька районна бібліотека у 2012 р. стала переможцем 3
раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу
до Інтернету» програми «Бібліоміст». Переможцем 4 раунду конкурсу «Організація нових
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст»
стала Лебединська районна бібліотека. Цього ж року переможцем 3 раунду конкурсу
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету»
програми «Бібліоміст» стала система на базі Роменської центральної міської бібліотеки ім. Б.
Антоненка-Давидовича.
У 2011 р. Охтирська міська бібліотечна система та система на базі Тростянецької районної
бібліотеки ім. Л. Українки стали переможцем конкурсу «Організація нових бібліотечних
послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст».
У 2010–2011 рр. Шосткинська центральна міська бібліотека ім. Л. Толстого стала
переможцем конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету» та конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами
програми «Бібліоміст» за проект «Мій інформаційний світ».
Ямпільська центральна районна бібліотека у 2011 р. стала переможцем конкурсу
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету». У
бібліотеці запроваджені нові послуги – факультет «Вивчення комп’ютера і робота з ним»
Університету ІІІ віку. Що до останньої послуги, то вона діє також у Глухівській районній
бібліотеці, Охтирській центральній міській бібліотеці, Путивльській центральній районній
бібліотеці та Роменській центральній міській бібліо- теці ім. Б. Антоненка-Давидовича.
За даними на 01.01.2015 р., окремі бібліотеки Сумської області мають свої сторінки в
соцмережі. Зокрема, з 2014 р. діє веб-сайт Липоводолинської центральної районної
бібліотеки ім. Л. Новиченка, офіційні сторінки бібліотеки відкриті в соціальній мережі
Facebook та на Google+.
Путивльська центральна районна бібліотека у 2008 р. відкрила інтернет-центр за
позабюджетні кошти. Інформація про бібліотеку та її послуги розташована на міському
порталі м. Путивля – www.putivl.com.ua., у мережі Facebook, на блозі бібліотеки.
На сайті Роменської районної бібліотеки та в соціальній мережі «ВКонтакті»
висвітлюється робота бібліотек району.
Завдяки Інтернет у бібліотекарів з’явилася можливість запровадити нові форми роботи. Так,
після перемоги в конкурсі проектів програми «Бібліоміст» відбулися суттєві якісні зміни у
соціокультурній діяльності бібліотек.
У Миколаєві в бібліотеках Централізованої бібліотечної системи для дорослих у рамках
міської програми «Електронна демократія та електронне врядування на 2010–2015 роки»
діють 18 центрів обслуговування громадян (ЦОГи). Завдання центрів – організація доступу
до електронних інформаційних ресурсів органів влади та адміністративних послуг;
забезпечення взаємодії громадян з органами державної влади і місцевого самоврядування за
допомогою ІКТ; надання населенню можливості оволодіння ІКТ та сервісами е-урядування.
Центри обслуговування громадян Центральної бібліотечної системи для дорослих м.
Миколаєва функціонують на базі Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького,
бібліотек-філіалів № 2, 3, 4 та бібліотечного пункту бібліотеки-філіалу № 4, бібліотекфіліалів № 5, 6, 8, 9. 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 та бібліотеки-філіалу для юнацтва.
Як бачимо, останнім часом в регіонах зростає комп’ютерна грамотність серед населення.
До цього процесу активно долучаються бібліотеки. Нині, окрім своєї головної місії –
збирання, зберігання, обробки та поширення інформації, бібліотеки отримали більш
широкий спектр послуг завдяки інтернет-технологіям. Бібліотеки усвідомили свою роль
навігаторів у безмежному масиві інформації, що вигідно відрізняє їх від інших
комунікативних суспільних структур.
Сьогодні бібліотеки відіграють значну роль у становленні громадянського суспільства.
Залучаючи населення до багатьох своїх заходів і акцій, вони сприяють підвищенню
соціальної активності людей, формують громадянську свідомість, допомагають створювати
особливий суспільний мікроклімат у регіоні.
Слід зазначити, що центри правової (соціальної) інформації існували і раніше, але
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кардинально оновилися після підключення бібліотек до мережі Інтернет. Відтепер у
бібліотеках можна знайти будь-яку правову інформацію, що цікавить користувачів, зробити
копії бланків, отримати консультацію фахівців особисто й через Інтернет.
Нині завдяки Інтернету розширюються можливості методичної роботи книгозбірень.
Зокрема, у методичній роботі корисним може стати блог. Це різновид веб-сайту, де записи
розміщені у зворотному хронологічному порядку. Організовується він на різних платформах,
сервіси яких допомагають створити індивідуальний стиль, змінювати оформлення. Форма
подачі матеріалу може бути різна – коротке повідомлення, нотатки, виступи, статті, сценарії.
Блог має змогу рекламувати бібліотеки, поширювати бібліотечні новини. Він може стати
джерелом професійної інформації, майданчиком для професійного спілкування. Зокрема,
створення групи «Бібліоманія» «ВКонтакті» та сторінки на Facebook у регіональних
бібліотеках.
Деякі кроки вже робляться, наприклад вже 147 інтернет-центрів відкрито за сприяння
Посольства США в Україні.
Сучасні методи роботи, вихід до світової мережі Інтернет в останні роки допомогли
пожвавити контакти бібліотек із владними структурами та бізнесовими колами, привернули
увагу засобів масової інформації до книгозбірень. Активізувалася співпраця з громадськими
організаціями, закладами освіти та науковими установами.
Нині питання впровадження в бібліотечну практику інформаційних і комунікаційних
технологій, створення власних електронних ресурсів та визначення тенденцій їхнього
подальшого розвитку є справою державного значення. Тому однією з основних тем
щорічних науково-практичних конференцій директорів державних і обласних бібліотек
України залишається тема запровадження в практику роботи нових інформаційних
технологій.
У сучасних умовах, враховуючи величезні обсяги інформації, високу вартість книг і
періодичних видань, окремо взята бібліотека (якою б великою вона не була) не може
повноцінно функціонувати як центр інформації, використовуючи тільки власні фонди.
Впровадження єдиної інформаційної системи може суттєво розширити спектр, якість та
обсяг сервісів, що надаються користувачам.
Однак виготовлення дійсно якісного інформаційного продукту можливе лише на основі
наукових знань, у зв’язку з чим посилюється роль бібліотечних установ, по-перше, у
накопиченні, зберіганні та наданні необхідної інформації відповідним структурам; по-друге
(і це досить успішно здійснюється на практиці, у тому числі на базі СІАЗ Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського), власне, у продукуванні інформації та просуванні
її в глобальну інформаційну мережу.
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Regional Library in Modern Conditions of Development of Internet Space
The author of the article, referring to the Strategy of the development of the library matter of
Ukraine the «Quality changes of libraries for providing of steady development of Ukraine», draws
attention to the activity of the regional libraries, and, in particular, introduction of information and
communication technologies in library practice. The importance of bringing libraries to the Internet,
that will allow to extend considerably the spectrum of services of these structures, and to revive the
libraries’ contacts with the authorities and business representatives is pointed out. The libraries
activity in realization of the «Bibliomist» program is specially enlighted. The author draws attention
to the necessity of the libraries’ technical base expansion that will allow to extend the spectrum of
activity of these structures due to creation of own web-sites, and possibility to advertise the services
in social networks.
Keywords: the Strategy of the development of the library matter, public libraries, quality changes
of libraries, «Bibliomist», Internet, information needs of society.
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Региональные библиотеки в современных условиях развития интернет-пространства
Автор статьи, ссылаясь на Стратегию развития библиотечного дела Украины
«Качественные изменения библиотек для обеспечения устойчивого развития Украины»,
обращает внимание на деятельность региональных библиотек, и в частности, на внедрение в
библиотечную практику информационных и коммуни- кационных технологий. Отмечается
важность привлечения библиотек к сети Интернет, что позволит значительно расширить
спектр услуг этих структур, помочь оживить контакты библиотек с представителями власти
и бизнеса. Отдельно освещается активность библиотек в проведении программы
«Библиомост». Автор обращает внимание на необходимость расширения технической базы
библиотек, что позволит расширить спектр деятельности данных структур благодаря
созданию собственных сайтов, возможности рекламировать свои услуги в социальных сетях.
Ключевые слова: Стратегия развития библиотечного дела, публичные библиотеки,
«Библиомост», интернет-центры, информационные потребности на- селения, библиотечная
сеть.
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Олег Натаров,
мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ДОСТУПУ ДО ЗНАНЬ ЯК
ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА
Стаття присвячена визначенню місця наукової бібліотеки серед основних організаційних форм
реалізації конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні.
Акцентовано увагу на нових можливостях бібліотечних установ в умовах інформаційного
суспільства, на перевагах бібліотек у конкурентній боротьбі з аналогічними структурами. На
прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль наукових бібліотек у процесі забезпечення
доступу до наукових знань.
Ключові слова: право на свободу наукової творчості, наукова установа, бібліотека, наукові
бібліотеки, бібліотеки науково-дослідних установ НАН України, доступ до наукових знань, НБУВ.

Право на свободу наукової творчості посідає важливе місце у системі конституційних
прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Рівень розвитку науки і техніки є
визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їхнього
духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної
державної підтримки наукових досліджень як джерела економічної могутності та політичної
незалежності держави, що разом становлять фундамент її національної безпеки. З огляду на
це тема реалізації конституційного права громадянина на свободу наукової творчості є дуже
актуальною.
Проблеми забезпечення права на свободу наукової творчості порушували у своїх працях
вітчизняні науковці, а саме: М. Мацькевич, Р. Мельник, А. Мілова, А. Селіванов,
Ю. Шемшученко 5. Крім того, окреслене питання розглядалося в дослідженнях про правове
положення особи та систему гарантування прав і свобод людини і громадянина, а також у
контексті інших проблем теорії конституційного права України 6.
Разом з тим, на нашу думку, серед конкретних організаційних форм реалізації
конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні роль
наукових бібліотек недооцінена, що призводить до неефективної реалізації їхнього потенціалу
як соціальних інституцій. Отже, мета статті – визначити роль і можливості використання
ресурсів сучасної наукової бібліотеки у забезпеченні конституційного права людини і
громадянина на свободу наукової творчості в Україні.
Свобода в науці – це в першу чергу свобода вибору наукових напрямів дослідження,
5

Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина: питання регламентації змісту та реалізації // Віче. –
2011. – № 20. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2758/; Мельник Р. Право на свободу наукової творчості: стан і
перспективи реалізації у сфері української юридичної науки // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 5. – С. 3–10;
Мілова Т. Конституційні засади реалізації права людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні // Зміни в
національному законодавстві та сучасні підходи до викладання правових дисциплін: зб. матеріалів міжвуз. наук.-практ.
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закон. Перший досвід системного аналізу законодавства у сфері науки і науково-технічної діяльності. – К.: Логос, 2003. –
264 с.; Шемшученко Ю., Мілова Т. Свобода наукової творчості як конституційне право людини і громадянина // Вісн. НАН
України. – 2008. – № 3. – C. 36–43.
6
Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – C. 208–
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концепцій, гіпотез, парадигм, проблем і методів їх вирішення, і, понад усе, свобода думки та
слова [4]. І хоча здатність творити є природною властивістю людини, позаяк творчість як
розумовий процес не піддається регулюванню правовими нормами, право покликане
впливати на організацію наукової та іншої творчої діяльності, визначення умов
охороноздатності її результатів, виникнення, здійснення, забезпечення додержання та захист
майнових і немайнових прав авторів. У цих аспектах і реалізуються конституційні гарантії
свободи творчості, сфера яких поширюється на всіляку підтримку інтелекту, створення
сприятливих умов для нього [7, с. 404].
За своєю суттю право на свободу наукової творчості гарантує людині і громадянину
можливість участі в науковому житті. Зміст цього права становлять блага у сфері наукової
діяльності та права на ці блага, тобто на їх одержання, захист, володіння, користування та
розпорядження ними. Інакше кажучи, змістом права на свободу наукової творчості є саме
свобода наукової творчої діяльності, захист моральних і матеріальних інтересів,
інтелектуальної власності тощо. За формою це право є мірою, способом, формою поведінки,
виявлення волі, інтересів, можливостей у сфері наукової діяльності.
У суб’єктивному значенні конституційне право людини і громадянина на свободу наукової
творчості – це визнана та гарантована державою можливість кожного вільно займатися
інтелектуальною творчою діяльністю, спрямованою на одержання та використання нових
наукових знань, а також самостійно обирати напрями та форми такої діяльності відповідно
до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей [9, с. 8].
Право на свободу наукової творчості закріплено в основоположних документах з прав
людини. Так, у Загальній декларації прав людини (1948 р.) зазначено: кожна людина має право
вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у
науковому прогресі та користуватися його благами. Крім того, кожна людина має право на
захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або
художніх праць, автором яких вона є (ст. 27).
У свою чергу, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.)
встановлює, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини
на: a) участь у культурному житті; б) користування результатами наукового прогресу та їх
практичне застосування; в) користування захистом моральних і матеріальних інтересів, що
виникають у зв’язку з будь-якими науковими, літературними чи художніми працями,
автором яких вона є. Держави-учасниці цього Пакту для повного здійснення зазначеного
права мають вживати заходів, необхідних для охорони, розвитку та поширення досягнень
науки та культури.
Крім того, Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються поважати свободу,
безумовно необхідну для наукових досліджень і творчої діяльності, а також визнають
користь заохочення та розвитку міжнародних контактів і співробітництва у науковій та
культурній галузях (ст. 15). Генеральна конференція ЮНЕСКО у Рекомендації про статус
науково-дослідних працівників (1974 р.) рекомендує державам-членам враховувати, що
творча діяльність науково-дослідних працівників повинна заохочуватися національною
політикою у галузі науки на основі суворого дотримання автономії і свободи досліджень,
необхідних для наукового прогресу (п. 8).
В Україні право на свободу наукової творчості закріплене у ст. 54 Конституції. Відповідно
до цієї статті громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової та
технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і
матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто
не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими
законом. Крім того, держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків
України зі світовим співтовариством.
Реалізація конституційного права на свободу наукової творчості здійснюється в різних
організаційних формах, що передбачають можливість безперешкодних занять науковою
діяльністю, під якою варто розуміти «інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на
одержання нових знань і (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є
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фундаментальні та прикладні наукові дослідження» [14].
Відповідно до чинного законодавства можна виділити такі організаційні форми реалізації
цього права, як: наукові установи, університети, академії, інститути, музеї, інші юридичні
особи незалежно від форми власності, що мають відповідні наукові підрозділи, та громадські
наукові організації. Тут варто зазначити, що хоча наукова та науково-технічна діяльність у
вищих навчальних закладах таких типів, як університет, академія, інститут, є потужною
формою реалізації права на свободу наукової творчості, провідне місце серед названих форм
реалізації цього права в Україні посідають наукові установи Національної академії наук
України (НАН України). Як вища наукова самоврядна державна установа НАН України
організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших
проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук. Діяльність академічних
наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів і громадських наукових
організацій як основні форми реалізації конституційного права людини і громадянина на
свободу наукової творчості в Україні вичерпно розкрили Ю. Шемшученко, Т. Мілова [18, 9].
Разом з тим, на нашу думку, серед організаційних форм реалізації зазначеного права
вагому роль відіграють бібліотечні установи України, і насамперед, спеціальні (академій
наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів) бібліотеки. Адже згідно з чинним
законодавством, головним завданням бібліотеки є «забезпечення інформаційних, науководослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів», а «реалізація прав громадян
на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та
культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування
бібліотеками», є основою державної політики в галузі бібліотечної справи [12].
Пригадаємо, що у перекладі з давньогрецької мови слово «бібліотека» означає
приміщення, де зберігаються книги («бібліо» – книга, «тека» – сховище), і донедавна в
суспільстві панувало уявлення про бібліотеки як про книгозбірні. Але сучасна інформаційна
революція змушує переглянути місце та роль бібліотеки в забезпеченні інформаційних
потреб населення.
Протягом останніх десятиріч нинішнє суспільство, з огляду на еволюцію соціальноінформаційних процесів, іменується «суспільством інформаційним», «суспільством знань» і
«цифровим суспільством» [2]. Основними ресурсами інформаційного суспільства є
інформація, знання та інформаційні технології. Практичне об’єднання їх чинить вагомий вплив
на вирішення нагальних проблем людства.
У сучасному світі знання й інформація породжують нові знання, їхні обсяги та вплив на
продуктивний розвиток суспільства зростають. Цей виклик вимагає від людства нових
способів і засобів поширення та використання глобальних знань з метою подальшого
прогресу, що і є головною властивістю суспільства знань та інформації.
При цьому інформаційно-комунікаційні технології в сучасних умовах розвитку – це не
просто технічна інфраструктура, пов’язана з комп’ютеризацією, а й глобальний інструмент
поширення ідей науково-технічної революції та новітніх технологій. Отже, симбіоз
інформації, знань та інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу використовувати
ресурси інформаційного суспільства для вирішення практичних проблем науки і техніки [6,
с. 32].
У цьому контексті варто звернути увагу на «Декларацію про науку та використання
наукових знань» всесвітньої конференції «Наука для XXI ст.: нові зобов’язання», що
проходила в Будапешті в червні – липні 1999 р. під егідою ООН і Міжнародної ради по
науці. У цьому документі, зокрема, зазначено: «революція у сфері інформації та комунікації
надає нові та більш ефективні засоби для обміну науковими знаннями і для розвитку освіти
та наукових досліджень», а також наголошується на важливому значенні для наукових
досліджень «повного та відкритого доступу до інформації і даних, що є суспільним
надбанням». Декларація також проголошує необхідність «розширювати використання
інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема шляхом створення мереж як засобу
сприяння вільному поширенню знань» [3].
Не викликає сумніву, що сучасний етап розвитку суспільства підвищує значення,
соціальний статус бібліотек у справі забезпечення доступу до наукових знань.
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Як зазначає В. Попик, в умовах переходу до шостого технологічного укладу, у якому
високоінтелектуальні, когнітивні технології повністю реформують сам спосіб інтеграції та
використання інформації, сучасні бібліотеки інтенсивно перетворюються на «фабрики
знань», медіатеки. Вони розбудовують масштабні ресурси наукової, освітньої та
культурологічної інформації, налагоджують тісну інформаційну взаємодію з читачами та
віддаленими користувачами мереж.
І хоча свої інформаційні портали, сайти, інтернет-сторінки розбудовують нині практично
всі академічні інститути та їхні окремі підрозділи, університети, факультети, кафедри,
наукові журнали та продовжувані наукові збірники, наукові товариства, фахові інтернетспільноти вчених і освітян, навіть найкращі з позабібліотечних ресурсів істотно
поступаються бібліотечним за рівнем систематизації, а отже – зручності у пошукові
необхідних читачам електронних мереж документів [11].
Сучасна бібліотека, у свою чергу зауважує О. Онищенко, переростає в мультиресурсний,
мультисервісний заклад, що забезпечує мультипотреби читача/користувача. За словами
вченого, електронна ера, з її могутнім технічним, технологічним, соціокультурним
потенціалом, відкрила бібліотекам небачені можливості:
– вперше інтегрувати в єдине ціле всі види документів на основі універсальної мови цифр;
– вперше діяти в планетарному масштабі – діставати інформацію в будь-якому куточку землі
та відсилати інформацію в будь-який куточок землі;
– вперше оперувати необмеженим масивом інформації;
– вперше в інтерактивному режимі співпрацювати з необмеженим колом
читачів/користувачів;
– вперше створювати світові мережі бібліотек.
При цьому в конкурентній боротьбі з аналогічними структурами (різноманітними
інформаційними службами, аналітичними центрами, «фабриками знань», іншими
постачальниками інформації) бібліотеки мають невід’ємні переваги:
– наявність саме в бібліотеках фонду, що загалом представляє всю писемну спадщину
України;
– багатий історичний досвід інформаційного обслуговування;
– функціонування вже готової та історично випробуваної інформаційної – бібліотечної –
мережі;
– усталені традиції широких міжнародних інформаційно-бібліотечних зв’язків [10].
На сьогодні бібліотечна мережа України нараховує близько 40 тис. бібліотек державної та
комунальної власності, відомчого підпорядкування. Вона складається з мережі публічних (у
тому числі спеціалізованих для дітей, юнацтва), технічних, сільськогосподарських,
медичних, академічних, освітянських бібліотек і бібліотек вищих навчальних закладів, а
також бібліотек для сліпих. Різноманітні потреби населення в інформації, освіті, культурі
забезпечують 15 987 (без урахування тимчасово окупованих територій України та районів
проведення антитерористичної операції) публічних бібліотек (з них 13 253 – у сільській
місцевості). Кожен третій мешканець України (понад 13,7 млн) є користувачем публічних
бібліотек. Бібліотечний фонд публічних бібліотек універсальної тематики становить близько
235 млн одиниць. Доступ до Інтернету має 3,3 тис. (21 %) бібліотек. Загальна кількість
комп’ютеризованих робочих місць у публічних бібліотеках – 16 тис. (у середньому один
комп’ютер на одну бібліотеку). Книговидача – 266,3 млн примірників.
Мережа науково-технічних бібліотек Державної науково-технічної бібліотеки разом з
трьома методичними центрами – державним закладом «Центральна державна науковотехнічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України», науково-технічною
бібліотекою Державного центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування Південно-Західної залізниці України та Центральною бібліотекою харчової
та переробної промисловості – нараховує 109 бібліотек, сумарний бібліотечний фонд
становить 7,8 млн примірників. Академічна мережа обслуговує 141 тис. користувачів і видає
5,1 млн примірників документів, відвідування веб-сайтів бібліотек становить майже 1,5 млн
звернень, а обсяг записів до електронних каталогів – 820,5 тис.
Обслуговування
фахівців
аграрної
галузі
забезпечують
185
наукових
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сільськогосподарських бібліотек вищих навчальних закладів, наукових установ системи
Національної академії аграрних наук. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук є координуючим науково-методичним центром цієї
мережі. Загалом сільськогосподарські бібліотеки обслуговують до 800 тис. користувачів, до
послуг яких документний фонд, що налічує понад 21 млн примірників. Книговидача
становить 17,8 млн примірників.
Потреби медичної галузі забезпечують 700 бібліотек різних типів: обласні наукові медичні
бібліотеки, бібліотеки медичних навчальних закладів різних рівнів акредитації, бібліотеки
науково-дослідних інститутів і лікувально-профілактичних закладів України. Методичним
центром є Національна наукова медична бібліотека, підпорядкована МОЗ. Фонди медичних
бібліотек усіх рівнів становлять видання медичної та суміжної з медициною тематики на
паперових та електронних носіях загальною кількістю понад 22 млн примірників (у тому
числі електронні ресурси на оптичних дисках), користувачам видається щороку майже 20
млн примірників, кількість користувачів – понад 600 тис. осіб.
Мережа освітянських бібліотек України є найчисельнішою та об’єднує 18 066 бібліотек
МОН та Національної академії педагогічних наук, з них близько 15 тис. бібліотек
загальноосвітніх навчальних закладів. Сукупний бібліотечний фонд становить 333,2 млн
примірників документів. Загальна кількість користувачів – 7,7 млн осіб, кількість відвідувань
– майже 202 млн. Користувачам видається 49 млн примірників документів щороку.
До мережі бібліотек вищих навчальних закладів входить 201 бібліо
тека різного відомчого підпорядкування. Загальний фонд документів – 120,7 млн
примірників, з яких 2,3 млн – електронні видання. Кількість користувачів – 1,7 млн осіб,
яким щороку видається понад 105 млн примірників. Мережа бібліотек для сліпих при УТОСі
становить 62 спеціалізовані бібліотеки, загальний книжковий фонд яких – понад 1 млн 162
тис. одиниць зберігання. Кількість читачів – 18,5 тис. осіб, з яких близько 10,8 тис. – інваліди
зору. Книговидача становить 744,7 тис. примірників [15].
Як зазначено вище, серед основних форм реалізації права людини і громадянина на свободу
наукової творчості провідне місце посідають наукові установи НАН України. У свою чергу, на
наше переконання, поміж різних видів бібліотек в Україні найвагомішу роль у забезпеченні
доступу до наукових знань відіграють бібліотеки науково-дослідних установ НАН України.
Бібліотечно-інформаційна мережа НАН України разом з двома науково-методичними
центрами – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) та Львівською
національною науковою бібліотекою України ім. В. Стефаника – нараховує 96 бібліотек.
Сукупний бібліотечний фонд становить понад 32 млн примірників. Щороку мережа
обслуговує майже 1 млн користувачів і видає понад 3 млн примірників документів,
відвідування веб-сайтів бібліотек становить понад 15 млн звернень, а обсяг записів
електронних каталогів – майже 3 млн [15].
Варто зауважити, що для бібліотек НДУ НАН України впродовж усієї діяльності були
притаманні характерні риси, обумовлені суспільним призначенням, сферою діяльності,
складом користувачів, специфікою фондів, зокрема:
– тісний зв’язок з історією вітчизняної науки;
– трансформація діяльності щодо розвитку та реструктуризації науки;
– особливості інформаційних запитів основного контингенту користувачів – наукових
працівників;
– участь у формуванні єдиного документного фонду НАН України, у якому
вузькоспеціальні документні зібрання установ повноцінно функціонували лише у взаємодії з
універсальним фондом НБУВ;
– орієнтація комплектування на тематику досліджень НДУ;
– переважання в складі фонду наукових видань, великих масивів зарубіжної літератури;
високі показники її використання;
– пріоритетність інформаційної та інформаційно-аналітичної функцій у діяльності, що
обумовлено специфікою завдань і потребами основного контингенту користувачів;
– постійне оновлення бібліотечно-інформаційних технологій відповідно до еволюції
методик наукової діяльності;
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– забезпечення освітнього й фахового рівня працівників, що відповідає особливостям
основної аудиторії користувачів, яка складається з наукових працівників [5, с. 130–131].
На сьогодні наукові бібліотеки НДУ НАН України поступово трансформуються у центри
накопичення релевантної інформації та ефективного інформаційного супроводу наукових
досліджень установ. Пріоритетними завданнями цих бібліотек є забезпечення експертного
оцінювання та відбору необхідної інформації, створення тематичних баз даних, баз знань
згідно з профілем установи та тематикою цільових комплексних досліджень. При цьому
першочергова увага звертається на особливі потреби сучасних учених, зокрема на їхню
зацікавленість у синтезованому, інтегрованому матеріалі, на забезпечення відбору
найновішого та достовірного наукового знання. Адже дослідник сьогодні потребує не лише
окремих документів, а й аналітичних матеріалів, тематичних бібліографічних, реферативних
і повнотекстових БД.
Особливо важливим стає консультування та орієнтування науковців, зокрема молодих, у
масивах ресурсів вітчизняної та світової наукової інформації.
У контексті нашої теми розглянемо діяльність щодо забезпечення доступу до наукових
знань найбільшої бібліотеки України, головного науково-інформаційного центру держави –
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ).
Відразу варто зазначити, що концепція створення НБУВ від самого початку (історія
бібліотеки бере свій початок від дати підписання гетьманом П. Скоропадським 2 (15) серпня
1918 р. «Закону про утворення фонду Національної Бібліотеки Української Держави»)
передбачала формування її як національної бібліотеки, з усіма притаманними головним
бібліотекам європейських країн функціями – збереження найбільш цінної частини
національної рукописної та книжкової спадщини, збирання вичерпно повної колекції
вітчизняних видань і видань мовами народів світу про Україну, створення національної
бібліографії, реалізації досліджень з проблем вітчизняного бібліотекознавства та книжкової
культури України, інформаційного забезпечення потреб користувачів. З 1971 р. НБУВ має
статус науково-дослідної установи, з 1989 р. – наукового інституту НАН України, що
проводить дослідження у галузі бібліотеко- знавства, бібліографознавства, книгознавства,
джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, нового наукового
напряму соціальних комунікацій та суміжних з ними дисциплін.
Сьогодні НБУВ – провідний загальнодержавний комплексний бiблiотечно-iнформацiйний,
науково-дослідний та культурно-просвітницький центр, державне сховище національної та
світової наукової літератури загальним обсягом 15,6 млн документів – належить до числа
двадцяти найбільших бібліотек сучасного світу. Складові фондів – бібліотечно-архівна
колекція «Фонд Президентів України», архівний примірник творів друку України з 1917 р.,
архівний фонд НАН України. Щорічно до фондів надходять 130–140 тис. документів (книг,
журналів, газет тощо). Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує
примірник дисертацій, які захищаються на території України, веде міжнародний книгообмін
з понад 680 тис. партнерів із 70 країн світу. До НБУВ як депозитарію документів і матеріалів
ООН в Україні надсилаються публікації цієї організації та її спеціалізованих установ. З 1998
р. здійснюється цілеспрямоване формування фонду електронних документів.
Пошуковий апарат НБУВ має у своєму складі систему бібліотечних каталогів та картотек і
фонд довідково-бібліографічних видань обсягом 200 тис. примірників. Цей фонд містить
документи нормативного характеру (закони, укази, постанови тощо), енциклопедії, тлумачні
словники, довідники, бібліографічні посібники. Систему бібліотечних каталогів і картотек
утворюють генеральний алфавітний каталог, читацькі алфавітний і систематичний каталоги
та понад 30 каталогів і картотек підрозділів бібліотеки.
З метою кумуляції зарубіжних науково-інформаційних ресурсів, отриманих установами
НАН України, і формування академічного центру таких ресурсів, у НБУВ налагоджено
роботу корпоративної системи онлайнового доступу до передплачених ресурсів провідних
світових постачальників наукової інформації та впроваджено інформаційну технологію
моніторингу використання цих джерел інформації установами НАН України. Здійснюється
також архівування науково-інформаційних ресурсів глобальних комп’ютерних мереж,
зокрема зарубіжних джерел інформації, наукової та суспільно значущої інформації
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українського сегмента Інтернету.
Поміж мережевих інформаційних ресурсів НБУВ насамперед варто акцентувати увагу на
такі.
• Зібрання «Наукова періодика України» (460 тис. статей із 2400 журналів).
Ресурс створений з метою концентрованого інформування про новітні результати
теоретичної та прикладної діяльності установ НАН України та включення національних
інформаційних ресурсів до міжнародної системи наукових електронних комунікацій.
Головна концептуальна засада порталу передбачає поєднання централізованого довідковопошукового апарату на основі загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка
наукова» та розподіленої системи галузевих і тематичних зібрань онлайнових серіальних
видань, що формуються суб’єктами системи документальних комунікацій (науковими
бібліотеками, органами НТІ, науковими установами, навчальними закладами).
• Реферативна база даних «Україніка наукова» (547 тис. записів).
Потужний інформаційний ресурс, доступний для вітчизняних і зарубіжних користувачів у
мережі Інтернет, призначення якого полягає у формуванні національних реферативних
ресурсів, підготовці до друку галузевих серій Українського реферативного журналу
«Джерело», забезпеченні вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності
вітчизняних учених і фахівців, активізації входження України до міжнародної системи
наукових електронних комунікацій.
• Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань».
Новий проект НБУВ, мета якого полягає у популяризації, підвищенні рейтингу та
доступності електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України, за
рахунок використання сучасних бібліотечних і веб-технологій. Відповідно до концепції
проекту портал «Наука України: доступ до знань» орієнтуватиме користувачів у науковоосвітніх електронних ресурсах, представлених на сайтах наукових національних, обласних,
спеціалізованих і університетських бібліотек України, а також інформуватиме про тих, хто ці
ресурси створює. Ядром інформаційного масиву порталу будуть різноаспектні наукові
ресурси порталу НБУВ.
Фактично можна говорити про створення умов єдиної точки доступу до вітчизняних
наукових ресурсів. Інструменти порталу допоможуть користувачам швидко знаходити
необхідну інформацію за галузями знань, темами, ключовими словами, персоналіями та
видами документів у бібліографічних, реферативних і повнотекстових базах даних,
колекціях та в інших типах ресурсів. Пошуку наукових видань і публікацій українських
вчених сприятиме сформований реєстр академічних установ і науковців.
Крім того, на сьогодні до мережевих інформаційних ресурсів НБУВ входять: електронні
тексти (845 тис. документів, з них 60 тис. авторефератів дисертацій); аналітичні матеріали (5
тис. випусків оперативної інформації та інформаційно-аналітичних оглядів); каталоги та
картотеки (4 млн бібліографічних записів і 5 млн зображень карток генерального алфавітного
каталогу).
Як було зазначено вище, НБУВ – наукова установа в галузі науково-інформаційної
діяльності, бібліотекознавства та суміжних наук. Відповідно бібліотека має аспірантуру та
спеціалізовану раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій, проводить щорічні
міжнародні наукові конференції, видає науково-теоретичний та практичний журнал
«Бібліотечний вісник» і збірники наукових праць: «Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития», «Наукові праці Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Рукописна та книжкова спадщина України»,
«Українська біографістика», «Українсько-македонський науковий збірник». Спільно з
Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України бібліотека видає «Український
реферативний журнал «Джерело».
Комплексне вирішення наукових і практичних завдань забезпечується структурою
бібліотеки. У НБУВ діють понад 50 підрозділів, що згруповані за напрямами їхньої
діяльності в інститути (науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної
роботи, рукопису, архівознавства, біографічних досліджень), центри (консервації та
реставрації, культурно-просвітницький, комп’ютерних технологій, науково-видавничий),
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Фонд Президентів України, Національну юридичну бібліотеку та Службу інформаційноаналітичного забезпечення органів державної влади [16]. Так, Національна юридична
бібліотека (НЮБ) забезпечує акумулювання документально-інформаційних ресурсів
(книжок, документів та інших носіїв інформації), які містять правову інформацію.
Основними завданнями бібліотеки є: забезпечення правовою інформацією працівників
органів державної влади, спеціалістів-правників, науковців, студентів, представників
дипломатичного корпусу і міжнародних неурядових організацій та поширення правових
знань серед населення; надання довідково-консультаційної допомоги; систематизація та
аналіз матеріалів, які містять правову інформацію [13].
Службу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) було
створено для введення в широкий суспільний обіг матеріалів фондів НБУВ, моніторингу й
опрацювання зростаючих інформаційних потоків, удосконалення інформаційно-аналітичного
обслуговування суспільних інститутів України. Відповідно до Постанови Президії НАН
України від 14 грудня 1995 р. одним з основних напрямів діяльності СІАЗ є узагальнення
досвіду роботи інформаційно-аналітичних структур системи бібліотек з ефективного
використання фондів, активного введення в обіг наукової та іншої інформації, необхідної для
підвищення ефективності діяльності органів державної влади [17].
Варто наголосити, що за 20 років функціонування СІАЗ створила та представила у
вільному доступі потужний, регулярно оновлюваний інформаційний ресурс, зокрема
інформаційно-аналітичну систему «Бібліометрика української науки», призначену для
надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища. Дослідники
зазначають, що наявність власної системи комплексного оцінювання ефективності наукової
діяльності вчених, дослідницьких колективів і наукових установ є ознакою наукової та
інформаційно-технологічної культури нації [8, с. 11].
Зауважимо, що наприкінці 2014 р. СІАЗ разом з Фондом Президентів України та НЮБ
були об’єднані в Центр досліджень соціальних комунікацій – науково-дослідний підрозділ
НБУВ, фахівці якого досліджують інформаційно-технологічні особливості формування
національного інформаційного простору в період інформаційного протистояння; особливості
функціонування національних бібліотек як суб’єктів національного інформаційного ресурсу,
спрямованого на зміцнення інформаційного суверенітету та забезпечення інформаційної
безпеки; проблеми використання інформаційного ресурсу соціальних мереж в інтересах
розвитку інформатизації та соціально-економічного і культурного розвитку [17].
Таким чином, можна констатувати, що НБУВ, концепція якої з початку існування
передбачала наукову діяльність, за останні роки перетворилася на потужний
міждисциплінарний науково-дослідний інститут, що займається теорією та практикою
формування, інтеграції, синтезу та введення в суспільний обіг масивів наукової інформації,
стала загальнодержавним науково-технологічним центром інформаційної індустрії.
Підсумовуючи, можна зробити такі висновки.
Будучи одним з базових елементів культурної, наукової, освітньої та інформаційної
інфраструктури держави, забезпечуючи вільний доступ до наукової інформації та знань, що
зберігаються в бібліотеках, бібліотечні установи України відіграють важливу роль у процесі
реалізації конституційного права людини та громадянина на свободу наукової творчості.
Провідне місце у процесі забезпечення доступу до наукових знань серед різних видів
бібліотек в Україні посідають наукові бібліотеки, зокрема бібліотеки НДУ НАН України,
головним завданням яких є оперативно та максимально повно забезпечувати вчених
світовою науковою інформацією за тематикою їхніх досліджень на базі традиційних і
сучасних мережевих технологій. Відповідно до актуальних потреб вітчизняної науки, наукові
бібліотеки змінюють пріоритети в підходах до вибору інформаційних джерел,
удосконалюють технології акумулювання суспільно значущої інформації, намагаються
надавати користувачам якомога ширший доступ до онлайнових ресурсів провідних світових
постачальників наукової інформації, гармонійно поєднують традиційні та електронні
документи, стають навігаторами та посередниками в сучасній системі комунікації.
Водночас, на жаль, фахівці констатують, що тенденцією багатьох останніх років є
хронічне недофінансування бібліотек наукових установ НАН України, що призводить до
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щорічного зменшення надходжень нових видань до фондів цих бібліотек (у середньому лише
1 % книжок купують за кошти наукових установ, решта – дари (41 %) та інші джерела),
зменшення кількості читачів, неефективної роботи окремих бібліотек в електронному
інформаційному середовищі [1].
Разом з тим не можна не погодитись з О. Онищенком, який зауважує, що «матеріальні,
технічні, фінансові, організаційні негаразди в сьогоднішніх бібліотеках не повинні сіяти
паніки, зневіри в бібліотечну справу» [10]. Зокрема, сьогодні бібліотеки наукових установ
НАН України повинні активно самореформуватися: вишукувати нові форми роботи та шляхи
формування власного інформаційного ресурсу, запроваджувати інформаційні мультисервіси,
створювати бібліометричні портрети науковців, актуалізувати бібліотечно-інформаційний
контент сайтів НДУ, долучатися до формування інтелектуального інформаційного
середовища НАН України [1].
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Providing Access to Knowledge by Scientific Library as a Form of Exercise of the
Constitutional Human and Civil Right
The article examines scientific library place among main organizational forms of realization of
constitutional human and civil right to freedom of scientific work in Ukraine. Focuse is on new
possibilities of libraries in tealities of information society, on benefits of libraries in competition
with similar structures. It is noted that a key role in providing access to scientific knowledge among
different types of libraries in Ukraine is played by academic libraries, in particular, libraries of
research institutions of NAS of Ukraine, whose main task is to provide scientists with worldwide
scientific information for their research on the basis of traditional and modern network technologies
as timely and in full as possible.
Activities of Vernadsky National Library on providing access to scientific knowledge are
considered. It is concluded that high potential of Vernadsky National Library as Science
Information Centre meets growing needs of scientific field in the context of today’s information
revolution and knowledge society development.
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knowledge, NBUV.
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Обеспечение научной библиотекой доступа к знаниям как форма реализации
конституционного права человека и гражданина
Статья посвящена определению места научной библиотеки среди основных
организационных форм реализации конституционного права человека и гражданина на
свободу научного творчества в Украине. Акцентировано внимание на новых возможностях
библиотечных учреждений в условиях информационного общества, на преимуществах
библиотек в конкурентной борьбе с аналогичными структурами.
Отмечается, что ведущую роль в процессе обеспечения доступа к научным знаниям среди
разных видов библиотек в Украине играют научные библиотеки, в частности библиотеки
НИУ НАН Украины, главным заданием которых является оперативно и максимально полно
обеспечивать ученых мировой научной информацией по тематике их исследований на базе
традиционных и современных сетевых технологий.
Рассмотрена деятельность НБУВ по обеспечению доступа к научным знаниям. Сделан
вывод о том, что высокий потенциал НБУВ как научного информационного центра
обеспечивает растущие потребности научной сферы в условиях современной
информационной революции и развития общества знаний.
Ключевые слова: право на свободу научного творчества, научная деятельность, научные
учреждения, библиотека, научные библиотеки, библиотеки научно-исследовательских
учреждений НАН Украины, доступ к научным знаниям, НБУВ.
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«КОЗАЦЬКИЙ ДИСКУРС» ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
У статті розглянуто дискурс із козацької проблематики в контексті інформаційного протистояння
України та Росії в сучасній політичній історії. Козацький дискурс висвітлено з точки зору його
ідеологічних, політичних та соціальних складових у ході інформаційної війни. Проаналізовано наявні
факти інформаційної агресії (де-факто війни), яка бере свій початок з часів царської Росії, тривала в
СРСР, а нині продовжує здійснюватися РФ. Підтверджено, що укорінена традиція «імперського»
сприйняття навколишнього світу продовжує панувати у свідомості політичних еліт сучасної Росії,
нав’язується у вигляді міфологем та політичних стереотипів громадськості і як наслідок
визначальним чином впливає на геополітичну стратегію РФ, а отже – і на її інформаційне
забезпечення та супровід.
Ключові слова: козацький дискурсж інформаційна війнаж, козацькі громадські об’єднанняж
російська інформаційна агресія.

Сучасне українсько-російське протистояння, яке з політичних міркувань на
загальнодержавному рівні називається АТО, фактично є неоголошеною війною. Окрім суто
мілітарних характеристик, вона має ознаки так званої гібридної війни. Як визначає у своїй
публікації «Про поняття “гібридна війна”» в журналі «Віче» Л. Чекаленко, «гібридна війна»
включає в себе протистояння із застосуванням ядерної, біологічної та хімічної зброї,
саморобних вибухових пристроїв та інформаційної війни. Як бачимо, серед них є й
інформаційне протистояння, протидія. Власне якщо згадати події останніх років (2014–2016
рр.), то стає очевидним той факт, що чи не найголовнішим завданням російських ЗМІ, у тому
числі й електронних, стало забезпечення потужної інформаційної підтримки агресивних дій
власної армії під час анексії українського Криму і пізнішого вторгнення на Донбас. Звісно,
підготовка громадської думки в Росії відбувалася задовго до початку самої анексії.
На важливості інформаційної складової у сучасних конфліктах неодноразово наголошується
в публікаціях В. Горового [1]; Д. Кіслова [2]; В. Горбуліна та Е. Лібанової [3]; Ю. Половинчак
[4]. Про зміну акцентів, від мілітарних до інформаційних, під час сучасних протистоянь
говорить і російський дослідник А. Чернов. Він, зокрема, зауважує, що «…сьогодні завдяки
новим технологіям наслідки інформаційного впливу можуть стати порівнянними з
результатами бойових дій у рамках традиційного військового протиборства… Вести мову про
інформаційне протистояння необхідно перш за все в контексті міждержавних відносин…» [5,
с. 93]. Інформаційний вплив у його розумінні означає застосування інформаційної зброї.
А. Чернов запропонував таку дефініцію: «інформаційна зброя – комплекс технічних та інших
засобів, методів та технологій, призначених для: встановлення контролю над інформаційними
ресурсами потенційного супротивника; втручання в роботу його систем управління та
інформаційних мереж, систем зв’язку і т. ін. з метою порушення їх працездатності аж до
повного виведення з ладу, вилучення, викривлення даних, які вони містять, …поширення
вигідної інформації та дезінформації в системі формування суспільної думки та прийняття
рішень…» [5, с. 94].
Процеси деформації інформаційного простору України були запущені не сьогодні, не 3, 5
чи навіть 20 років тому. Опис усіх прикладів зовнішнього ворожого впливу на вітчизняну
інформаційно-комунікаційну систему зайняв би у нас не один десяток сторінок. Натомість
предметом свого дослідження ми обрали «козацький дискурс», або дискурс про козацтво як
елемент сучасної інформаційної війни, що триває між Україною та Російською Федерацією.
На тлі прямих військових зіткнень ЗСУ із сепаратистсько-терористичними угрупованнями,
що відбуваються на сході нашої держави, наша мета – з’ясувати першоджерела, причини,
методи, способи, наслідки подібних інформаційних вкидань та виокремити засоби протидії
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щодо них – на перший погляд здається не зовсім на часі сьогодні. Натомість практика
«гібридної війни», яку проводить проти нас Російська Федерація, на жаль, підтверджує
особливу важливість інформаційних атак на різноманітні ресурси супротивника, зважаючи
на те, що часом «вдало» подана дезінформація стає головною перевагою агресора над нами.
Що стосується «козацького дискурсу», то дезінформація, або просте маніпулювання
історичними фактами, довільне їх трактування – це те, на що постійно страждала спочатку
російська дожовтнева, потім радянська, а нині на це страждає сучасна російська
суспільствознавча думка. І якщо в період із середини XVII ст. до 1917 р. російське
дискурсивне політичне та наукове поле оберталися навколо з’ясування питань на кшталт
«хто із козацьких гетьманів, які прийшли після Б. Хмельницького, більший зрадник?», то
сучасний науковий дискурс у Росії, з нашої точки зору, набагато примітивніший, бо
російське сьогодення змішує історичні періоди, епохи, події, поняття, проводить «паралелі»
там, де їх у принципі бути не може. Порівняння сучасного українства з «бендерівцями»
(транскрипцію збережено. – С. П.), «фашистами», «хунтою» вже набило оскомину і не
потребує довгих коментарів.
Попри це, застосування у російському інформаційному полі подібних кліше та
навішування ярликів засвідчує катастрофічне зниження рівня знань у суспільстві, і як
наслідок, дає змогу зменшити загальні витрати пропагандистсько-ідеологічних сегментів
суспільної комунікації для досягнення бажаного результату – консолідації переважної
більшості населення довкола штучно «актуалізованих» геополітичних загроз «русскому
миру».
Звісно, спрощення подачі матеріалу, примітивізація сюжетних ліній виникають у
російських ЗМІ не на порожньому місці. Для того щоб донести до пересічного росіянина
думку про те, що, наприклад, І. Виговський чи П. Тетеря були «зрадниками», у сучасного
працівника мас-медіа нема потреби цитувати М. Карамзіна чи Ф. Ключевського. Для цього
досить «оживити», наприклад міф про зрадника І. Мазепу, і заявити, як це вже бувало в
політичних взаєминах Москви та Києва, що всі українці – «мазепинці», а отже – потенційні
зрадники. У цьому контексті слід згадати відому працю М. Грушевського [6]. Висновки та
узагальнення, які тоді зробив знаний вчений, своєї актуальності сьогодні не втратили.
Відкритого, гострого, безкомпромісного інформаційного протистояння між Україною та
Росією з 1991 р. фактично не було. Як єдиний виняток можемо розглядати період
«Помаранчевої революції» та перших років президентства В. Ющенка. Умовною відправною
точкою сьогоднішньої інформаційної війни між двома державами стала анексія Російською
Федерацією території Автономної Республіки Крим. Після появи так званих зелених
чоловічків на території Криму з’явились російські «казаки». Їх поява не була випадковою.
Про складні взаємовідносини всередині російського «казачества» в інтерв’ю виданню
«Новый Регион» повідомляв екс-редактор забороненої у РФ газети «Казачий взгляд»
О. Дзіковіцький. Відповідаючи на запитання про реакцію російського «казачества» на події
на Майдані та усунення від влади В. Януковича, О. Дзіковіцькій, зокрема, сказав: «…Як і
значна частина росіян, козаки виступають за приєднання південного сходу України до
Російської Федерації. Бажають повторення Криму. Такі настрої у більшості козаків… я – за
створення в Донбасі буферної держави Казакіі. І в ідеалі, я за створення Казачьей Республікі
в Росії» [7].
Важливо, що Дзіковіцькій визнає наявність у «казацком» середовищі представників інших –
проукраїнських – поглядів. За його словами, у російському козацтві «є активна меншість, яка
виступає за тих, хто прийшов до влади у Києві, є казаки з Росії які воюють в лавах АТО... Є і
амурський казак Є. П. Смірнов., він жорстко засуджує російське втручання і особливо участь
казаков у пропутінському замірі. … У Новочеркаську казак С. Лошкарьов… на сторінках
Інтернету звернувся до Дмитра Яроша за допомогою в боротьбі з новочеркаськими
чиновниками. Як наслідок, він, хоча формально й не за це, потрапив до в’язниці» [7]. Ексжурналіст так пояснює популярність нинішнього президента Росії: «…На псевдопатріотизмі
піднялася хвиля пропутінських настроїв після Криму. Антимайданівські настрої казаков –
радянський рудимент. Спочатку й українську націю казаки у більшості своїй були готові
визнати. І лише потім, у процесі відкритих військових дій все більше казаков стали переходити
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до лав радикальних противників визнання за українською нацією права на існування» [7].
Як бачимо, попри відносно лояльне ставлення цього діяча російського «казачества» до
України та українців, у його відповідях на запитання присутні шовіністичні за своїм
забарвленням висловлювання. Щонайменше дивно звучать слова про те, що якась частина
населення, яка до того ж не є окремішньою ні за етнічною, ні тим більше – за національною,
ознакою, оголошує, що не визнає за українцями права на існування. Подібні формулювання,
з нашої точки зору, є нацистськими за своєю суттю. На зауваження кореспондентів «Нового
Региона» про те, що сучасні кубанці не проти об’єднатися з Україною, О. Дзіковіцькій
зауважив: «…так, завжди були на Кубані й такі. Але вогонь Майдану не перекинеться на
Кубань, і справа тут не в русифікації казаков, а в диктаторському режимі Путіна. Правда,
якщо він щезне, на Кубані легко може початися будь-що… Кубанців на сході України
практично немає, хіба одиниці порівняно з казаками з інших місць. В основі своїй це казаки
донські, терські» [7].
Своєрідно трактується у козацькому середовищі й процес утворення Української РСР, на
думку О. Дзіковіцького, Україну збирали з Малоросії та Новоросії, а заради роздроблення
козацьких земель, передали Україні два донських регіони, які й стали частинами нинішніх
Луганської та Донецької областей [7]. Як бачимо, сучасна російська інформаційна агресія
проти України як складова «гібридної» війни спрямована не лише на підтримку ідеї про
«великий русский город Севастополь», а й на вибудовування версії про «історично належні
Росії» частини так званої Новоросії. Поширюючи таку квазіправду, росіяни «забувають» про
заселені етнічними українцями Кубань, частини Брянської, Курської та Воронезької областей
Російської Федерації.
Ефективно протистояти подібним інформаційним вкиданням можливо лише за умови
поширення через різноманітні канали соціальної комунікації, в тому числі інтернет-ресурси,
об’єктивних, науково обґрунтованих матеріалів. Ми також маємо зважати на те, що подібна
інформація має бути «пристосована» до певних категорій громадян з урахуванням їхніх
освітніх, вікових та інших особливостей. Іншого шляху нема, бо інакше інформаційний
вакуум, який утворився на територіях, непідконтрольних українському уряду, почнуть
заповнювати ідеї, спрямовані на популяризацію думки про те, що «…в Україні так склалося,
її Захід – це одне, Закарпаття – інше, Київ – третє, Схід – четверте, Крим – п’яте…За мовою,
акцентом и ментальністю всі ці території різні» [7]. Маніпулюючи такими формулюваннями,
загострюючи питання наявних відмінностей, Російська Федерація намагається переконати
власних громадян і, що сьогодні для нас чи не найважливіше, наших західних партнерів у
тому, що, як сказав у 2007 р. в приватній розмові з автором цих рядків член-кореспондент
РАН, екс-директор Інституту російської історії РАН А. Сахаров, «україн- ська незалежність
– це непорозуміння». Тож ми повинні постійно наповнювати національний інформаційний
простір результатами наукових досліджень, що базуються на якомога ширшій джерельній
базі та доводять протилежне [8].
Чи не найважливішою тенденцією сьогодення є те, що «повсюдно інформація
розцінюється як стратегічний ресурс держави…у всіх країнах інформація все більше стає
предметом масового вжитку населення» [5, с. 115]. Важливо, що саме наведені вище
характеристики інформації використовуються нашим супротивником Росією, для того щоб
сформувати відповідну громадську думку на власній території та вплинути
(дестабілізувавши) на інформаційний простір на наших теренах. Оскільки інформація – це
«продукт масового вжитку», то перейматися її якістю особливого сенсу нема, головним стає
ефективна рекламна кампанія та гарна «обгортка», і народ її вживатиме.
Найбільш мобільним, ефективним, доступним і найменш витратним є поширення
інформації через Інтернет. Досліджуючи мережі та мережеві війни, американська дослідниця
Д. Денінг дійшла висновку, що Інтернет «…є частиною поточного політичного дискурсу,
використовується активістами, які прагнуть за його допомогою змінити зовнішню
політику…Інтернет може також мати опосередкований вплив на громадську підтримку
війни, що в свою чергу може впливати на політичні рішення, які ухвалюються під час
конфлікту» [9, с. 227].
Мабуть, саме тому результати опитування громадськості вкотре підтверджують високий
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рівень підтримки дій російського президента В. Путіна. Так, наприклад за даними
соціологічної компанії «Левада-центр» (станом на січень 2016 р.), його дії підтримують 80–
82 % опитаних респондентів. А на запитання, чи є російські війська на території України,
52 % опитаних відповіли «нема», 27 % відповіли «є». На запитання, чи є війна між
Російською Федерацією та Україною, 25 % респондентів відповіли ствердно, а 65 %
заперечили цей факт [10].
Коментуючи участь у бойових діях чеченців (які ніколи особливою прихильністю до
«казачества» не відрізнялися) на боці так званих ДНР та ЛНР у спілці з «казачеством»,
згадуваний вище О. Дзіковіцький стверджував: «…у всіх конфліктних ситуаціях
відбувається розмежування на більше та менше зло. Україна для казаков – утілення
більшого зла, значить потрібно протистояти їй у союзі з меншим злом» (виділення
наше. – С. П.). А в іншому місці інтерв’ю суперечить самому собі: «…Коли слов’яни між
собою розсварилися, залучати чужорідну силу – дурниця» [7]. Дзіковіцький цитує «атамана
Всевеликого Войска Донского» Н. Козіцина, який наче б то заявляв, що в Донецьку (Україна.
– Прим. моя – С. П.) 80 % населення – нащадки «казаков». «Не всі можуть знати та пам’ятати
своїх предків. Втім у державі не обов’язково, щоб титульна нація становила більшість» [7].
Останнє зауваження, з нашої точки зору, більше стосується Російської Федерації, з огляду на
характер та способи «збирання земель», які застосовували правителі Росії протягом усієї її
історії. Власне й нині характер та способи залишаються незмінними. Колишній «казацкий»
функціонер натякає на те, що «робота» з «казаками» проводиться на офіційному рівні. З його
слів, до офіційних контактів з Кремлем допускаються лише реєстрові «казаки», а серед
можливих посередників у цьому процесі О. Дзіковіцький називає «Комітет у справах
козацтва при президентові РФ» [7].
Особливої уваги, у контексті нашого дослідження, потребує дискурсивне поле довкола
кубанського «казачества». Головною підставою для такого виокремлення, ми вважаємо перш
за все походження цього «казачества». Кубанське козацьке військо походить від
Чорноморського козачого війська (колишніх запорізьких козаків), яке у 1794 р. переселили
на Таманський півострів, землі поблизу р. Кубань та узбережжя Азовського моря. У 1860 р.
Чорноморське козацьке військо перестало існувати, а з’явилося Кубанське, до складу
останнього увійшли ще й кілька частин Кавказького лінійного війська. Однак основу
Кубанського козацького війська становили етнічні українці. Відомий український історик
Т. Чухліб, коментуючи джерела виникнення деяких з козацтв у Росії, зокрема сказав: «…А
Донське і Кубанське козацтво виросло з Запорізького козацтва, адже українські запорозькі
козаки заснували, наприклад, столицю війська Донського Черкаськ. А черкасами у 16-му
столітті називали українців» [11].
Визначальне значення українського етнічного елемента підтвердили події 1917 р., коли у
вересні було оголошено про створення Кубанської республіки, обрано Крайову Раду і
головою Законодавчої Ради Кубанської Народної Республіки став М. Рябовол, відомий
своїми українофільськими симпатіями. Пізніше кубанці виступили з ініціативою приєднання
Кубані до Української держави П. Скоропадського. Ми не маємо на меті переповідати всю
історію творення козацького війська на Кубані, усі вище висловленні зауваження пунктирно
окреслюють інформаційне поле, довкола якого до сьогодні точаться дискусії та триває
інформаційна війна, яку ми з упевненістю можемо назвати «війною пам’ятей».
Відомий український краєзнавець, автор монографії «Кубанська Україна» Р. Польовий
дослідив топонімічне походження назв деяких куренів Запорозького й Чорноморського
козацьких військ. 19 куренів походять від назв населених пунктів, переважна більшість
географічно пов’язана з середньою Наддніпрянщиною (нинішні Черкаська, Київська,
Полтавська області) [12, с. 81–83]. Підтверджуючи російську інформаційну агресію на
Кубані у 1950-х роках, Р. Польовий пише: «…А ще окупанти до невпізнання спотворили
українську топоніміку: Очуїв став «Ачуєвом», станиця Охтирська – «Ахтирской», станицю
Голубинку почали називати «Голубіцкой», станиці Уманську, Полтавську та Поповичівську
відповідно «Лєнінградской», «Красноармєйской», та «Калінінской»» [12, с. 97]. Наведена
цитата вкотре підтверджує наявність фактів інформаційної агресії (де-факто – війни), яку
продовжували в СРСР проти історичної пам’яті народів, які його населяли. Проте, попри всі
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сподівання радянської, а сьогодні вже й російської, влади, повністю асимілювати колишнє
запорозьке козацтво або, щонайменше, перетворити його на «казачество», генетична пам’ять
людей спрацьовує у досить специфічний спосіб. Так, наприклад, у квітні 2013 р., коли про
анексію Росією АР Крим ще не йшлося, а військові дії на Донбасі навіть уявити собі було
неможливо, фанати ФК «Кубань» під час матчу з «Зенітом» (Санкт-Петербург) на власних
трибунах розгорнули банер з написом: «За Батьківщину» [13].
Водночас, аби уникнути звинувачень у однобокості подачі матеріалу, слід визнати, що
політична риторика з владних кабінетів на Кубані напередодні анексії Криму змінилася на
відверто антиукраїнську. У місцевих ЗМІ почали з’являтися публікації із закликами надати
допомогу братньому народу, а під час чергового мітингу заступник «атамана Кубанского
казачьего войска» К. Переніжко заявляв, що «на Україні забороняють не тільки говорити, а й
думати російською»» [14].
Після цього регулярною стала поява у російських ЗМІ та в мережі Інтернет усіляких
відозв, заяв, закликів, що лунали від імені різноманітних російських «казаческих»
організацій. Переважна більшість їх була спрямована проти української влади та обов’язково
містила ті ідеологічні кліше, про які ми згадували вище і які були неодноразово
відпрацьовані російською пропагандою («фашисти», «хунта» тощо). Так, зокрема, була
поширена інформація про лист, який начебто надійшов до «атамана Союза казачьих войск»
Росії та зарубіжжя В. Ратієва від отаманів козацьких військ України. «…Козацькі сили на
Україні самостійно не в змозі протистояти бандерівським недобиткам, але разом з вами ми
здатні очистити Україну від погані», – цитував у квітні 2015 р. частину листа Ратієв [15]. Є
серйозні підстави вважати, що це повідомлення – частина масованого «інформаційного
шуму» або і взагалі дезінформація, бо згаданий В. Ратієв відмовився назвати імена
представників українського козацтва, які звернулися до нього.
Досить ілюстративними для досліджуваної нами теми є коментарі до згаданої публікації.
Серед наявних (станом на 12.07.2016 р.) 134 коментарів 27 коментаторів обговорюють
проблему «фашизму» в Україні; 39 коментарів стосуються співвідношення понять «казаки»
та «козацтво» причому в цьому випадку 99 % коментаторів проголошують переваги саме
«казачества». Автори всіх інших коментарів підтримують попередніх коментаторів. Для
прикладу хочемо навести один з коментарів, який дає змогу скласти загальне уявлення про
інформаційний фон усього обговорення теми. Подається мовою оригіналу: «Беда Украины
не в том, что к власти пришли фашисты, а беда в том, что процентов 70 населения им
заражено. Поэтому и помочь им невозможно. Там, где общество было здорово – Россия
помогла (Крым). А даже в Донбассе не смогла, там до гражданской войны заражены были 50
процентов. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих» [15].
Інший російський «казачий генерал», голова постійної міждержавної координаційної ради
«казаков» Росії, України та Білорусі В. Водолацький у своєму відкритому листі козакам
Хортиці та Дону зазначав: «…Не можна щоб нас знову штовхали на братовбивчу війну ті,
хто грабував і продовжує грабувати народ… вас у десятки разів більше, ніж обдурених
нацистською пропагандою жадаючих крові нацистсько-бендерівців» (орфографію
збережено. – С. П.) [16].
Аналізуючи повідомлення про участь російського «казачества» в анексії Криму та подіях
на Донбасі, російський історик, співробітник Європейського університету в СанктПетербурзі Б. Корнієнко у своєму коментарі виданню DW стверджував, що найбільше
«…реєстрових казаков проживає на Кубані, саме кубанські казаки брали участь у подіях
весни 2014 р. в Криму. А у військових діях на Донбасі, навпаки, беруть участь ті, хто не
входить до реєстру» [17].
Інформаційна війна, яку веде Росія в медійному просторі України та інших держав, дає
результати й на її власній території у вигляді вкорінення у свідомості громадян
запрограмованих понять, кліше та історичних стереотипів. Так, наприклад, колишній «казачий
полковник», екс-заступник військового отамана «Всевеликого войска Донского» В. Воронін
так дискутує на козацькі теми: «…Сам термін «українське козацтво» невірний. Запорозькі
козаки себе ніколи до української нації не зараховували. Можна говорити про козаків України,
але ніяк не про українське козацтво…Донецька і Луганська області – історичні землі війська
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Донського… » [16].
Подібні коментарі знаходимо у медіа не лише від очільників «русского казачества», а й, на
жаль, від тих російських істориків, хто заявляє про себе як про дослідника козацької
тематики. Так, зокрема, історик «русского казачества» В. Шамбаров переконаний, що
«…серед українських козаків штучно роздута русофобія... Це почалося ще в часи
Б. Хмельницького, коли на Переяславській раді було прийняте рішення про об’єднання з
Росією. Але після цього знайшлися Іван Виговський, гетьман Дорошенко і Юрій
Хмельницький і відомий Іван Мазепа…На Україні орден Мазепи з’явився і так звана
перемога під Конотопом святкувалася… » (виділення наше. – С. П.) [16]. Ми недаремно
виділили фрагмент про Конотопську битву 1659 р., бо саме згадування російським істориком
цієї події в такому контексті свідчить про те, що останній не знає першоджерел, як
максимум, а як мінімум, не читав навіть праць Карамзіна та Ключевського.
Узагальнюючи вище викладений матеріал, дозволимо зробити певні підсумки. По-перше,
оцінюючи події минулого, і російські, і українські вчені у більшості своїй завжди перебували
на протилежних позиціях. Особливо «дражливою» була тема російсько-українських взаємин
козаків та московського уряду після Переяславської ради 1654 р. Власне саме з того часу ми
можемо говорити про початок інформаційної війни Росії проти України. По-друге,
інформаційна війна час від часу набирала різноманітних відтінків та характеризувалася
застосуванням різних способів ведення сутичок. Так, наприклад, московськими дипломатами
був винайдений особливий спосіб прочитання дипломатичного листування –
«переписування». Як наслідок, маємо безліч «списків з білоруського (українського) письма»
і безліч питань до того, як «переписувачі» трактували ті чи інші документи. По-третє,
укорінена в московській, продовжена в російській, розвинута радянською історіографією
традиція «імперського» сприйняття навколишнього світу продовжує панувати у свідомості
політичних еліт сучасної Росії, нав’язується у вигляді міфологем та політичних стереотипів
громадськості і як наслідок визначальним чином впливає на геополітичну стратегію РФ, а
отже – і на її інформаційне забезпечення та супровід. У цьому контексті обраний нами
«козацький дискурс» ми розглядаємо до певної міри як «лакмусовий папірець», який дав
змогу рельєфно виокремити інформаційну стратегію Росії у тій «гібридній війні», яку вона
веде проти України та навколишнього світу.
І насамкінець думка історика Т. Чухліба щодо зазіхань Росії: «…Ви знаєте, зараз триває
масштабна інформаційна війна між Україною та Росією. І росіяни, на жаль, мають більше
досвіду у цій справі. І російські, і проросійські ЗМІ добре працюють на наших
теренах…Чому взагалі Росія воює з Україною – вони воюють за те, щоб володіти Києвом,
тому що Київ для них – доказ основи їхньої державності…» [18]. Актуальність та важливість
порушеної нами теми своєрідно підтвердили американські дослідники Дж. Арквілла,
Д. Ронфельдт, які переконані, що «…Результати воєнних кампаній також залежать від того,
чия історія перемагає» [9, с. 311].
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«Cossack Discourse» as Part of the Information War
The article devoted to the discourse of Cossack issues in the context of the information
confrontation between Ukraine and Russia in the modern political history. «Cossack discourse» is
presented from the point of view of its ideological, political and social components arising in the
course of the information war. The article gives an analysis of specific examples of information
aggression (de facto war) which originates from the times of Tsa-rist Russia, the USSR and is still
implemented by the modern Russian Federation. It has been confirmed that the established tradition
of the «imperial» perception of the world continues to prevail in the minds of the political elite of
modern Russia. It is imposed in the form of myths and stereotypes of public policy and as a result it
has an determining impact on the geopolitical strategy of the Russian Federation, and therefore on its
informational and material support. It is concluded that the «Cossack» information field around which
are still ongoing discussions and information war, can be called «the war of memories».
Keywords: Cossack discourse, information war, Cossack associations, the Russian informational
aggression.
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«Казацкий дискурс» как составляющая информационной войны
В статье рассмотрен дискурс по казацкой проблематике в контексте информационного
противостояния Украины и России в современной политической истории. «Казацкий дискурс»
представлен с точки зрения его идеологических, политических и социальных составляющих,
возникших в ходе информационной войны. Проанализированы конкретные примеры
информационной агрессии (де-факто войны), которая берет свое начало со времен царской
России, продолжалась в СССР и осуществляется современной РФ. Подтверждено, что
укоренившаяся традиция «имперского» восприятия окружающего мира продолжает
господствовать в сознании политических элит современной России, навязывается в виде
мифологем и политических стереотипов общественности и как следствие определяющим
образом влияет на геополитическую стратегию РФ, на ее информационное обеспечение и
сопровождение.
Обоснован вывод о том, что есть «казацкое» информационное поле, вокруг которого до сих
пор ведутся дискуссии и продолжается информационная война, которую с уверенностью
можно назвать «войной памятей».
Ключевые слова: казацкий дискурс, информационная война, казацкие общественные
объединения, российская информационная агрессия.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ «КУЛЬТУРНОЇ
ДИПЛОМАТІЇ»: ДОСВІД АНАЛІЗУ ПУБЛІКАЦІЙ ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей висвітлення української проблематики в іноземних
ЗМІ, формування баз даних зарубіжних публікацій з української тематики, аналітичного
опрацювання зібраних матеріалів для ухвалення оптимальних управлінських рішень і для джерельної
бази наукових досліджень. На прикладі висвітлення участі української виконавиці в міжнародному
конкурсі Євробачення розкрито специфіку аналізу публікацій з метою дослідження ефективності
української «культурної дипломатії».
Ключові слова: зарубіжні засоби масової інформації; моніторинг; аналіз; громадська думка; імідж
держави; бібліотека;, «культурна дипломатія».

Сучасні медіа є не просто суб’єктами донесення до масової свідомості певної інформації, а
інструментом, за допомогою якого здійснюється безпосереднє формування самої свідомості.
Водночас в умовах інформаційного суспільства та глобалізації змінюються як форми, так і
принципи та механізми реалізації міжнародних відносин. У контексті зростання
інформаційного чинника в міжнародних відносинах, актуалізуються ідеї Дж. Ная,
акумульовані в концепцію «м’якої сили» (soft power), що реалізується, зокрема, через
культуру й світоглядні цінності, передбачає можливість отримувати бажаний результат
радше через привабливість (attraction), ніж через примус, залякування та підкуп [1, с. 11].
Відповідно, формування медійного образу країни в глобальному інформаційному просторі
є важливою передумовою успіху політичних, соціальних та економічних реформ, оптимізації
структури влади й управління. При цьому для України в умовах гібридної війни позитивне
позиціонування є стратегічним завданням і буквально питанням національної безпеки.
Проблематика медіа-досліджень, зокрема, виявлення специфіки формування громадської
думки за межами країни, знайшла своє відображення в історіографії. Активно здійснюється
осмислення ролі ЗМІ в житті суспільства та особливостей їхнього впливу на громадську
думку, досліджуються проблеми формування бренду «Україна» [2, 3, 4]; іміджу країни в
контексті висвітлення української проблематики в іноземних ЗМІ [5, 6, 7], а також окремо –
роль російських ЗМІ в конструюванні іміджу України [8]. Вивченням стратегії «м’якої сили»
займаються чимало сучасних дослідників [9]. Перспективним для нашого дослідження
видається доробок О. Зернецької, у працях якої розглядаються впливи засобів масової
комунікації, зокрема, і використання блогосфери як чинника реалізації «м’якого впливу», на
світові політичні процеси, їх використання у реалізації національних інтересів у глобальному
інформаційному просторі [10, 11].
Успішне формування позитивного сприйняття України у світі в умовах сучасного
російсько-українського протистояння і розгорнутої проти України інформаційної війни є
нагальним завданням як вітчизняної дипломатії, так і культурних, спортивних еліт і
громадянського суспільства загалом. Відповідно, актуалізується з метою постійної корекції
та вдосконалення і аналіз іміджу країни, що формується значним чином зарубіжними мас105

медіа. Дослідження змісту окремих повідомлень, блогів на платформах ЗМІ, редакційних
статей, авторських публікацій, рівня представлення точок зору, стилістики та оціночного
наповнення аналізованих матеріалів дає можливість виявити й проаналізувати сприйняття
країни у світі. Подією, що акумулювала значний масив повідомлень у світових медіа щодо
України і стала «точкою обертання» різних поглядів і оцінок у 2016 р., без сумніву, стала
участь і перемога української співачки кримськотатарського походження Джамали (Сусана
Джамаладінова) у пісенному конкурсі «Євробачення». Рівень впливу цієї події на громадську
думку як в Україні, так і за її межами, а отже, і перспективність дослідження цього впливу,
зумовлені, по-перше, ефективністю масової культури як ретранслятора емоцій та ідей
(естетична привабливість та образність «носія» – пісні чи концертного номера й відеокліпу в
даному випадку – сприяє швидкості, легкості, масштабності поширення трансльованих
смислів та їх стійкості, як унаслідок емоційного впливу, так і через повторюваність). Подруге, очевидність (хоч і не акцентована принципово в позиціонуванні номера Джамали, та
все ж явно присутня) паралелей історичного матеріалу з подіями сучасності, перевела участь
України та реакцію на виступ Джамали у світі на рівень потужної інформаційної події. Вибір
як об’єкта дослідження відображення цієї події в інформаційному просторі дає змогу
проаналізувати комплекс матеріалів – відео власне виконання музичної композиції і
специфіка його поширення в мережі Інтернет, у тому числі через соціальні медіа (офіційні
відеоролики, масив користувацьких відео, кавер-версії пісні Джамали); висвітлення події та
пов’язаних з нею дискусій у ЗМІ (публікації в іноземних ЗМІ аналізуються за матеріалами
проекту Національної юридичної бібліотеки «Інформаційні акценти»); активне обговорення
в соціальних мережах (для дослідження було використано метод включеного спостереження
й аналізу та соціально-культурної інтерпретації текстів).
Власне, подією в інформаційному просторі участь Джамали стала ще на етапі
національного відбору за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі
в лютому 2016 р. Співачка представила композицію «1944», написану двома мовами –
англійською і кримськотатарською, яка передає трагедію кримськотатарського народу, і сім’ї
співачки зокрема. «Це знакова для мене композиція. На написання пісні мене надихнула
розповідь прабабусі про трагедію, яка сталася з нашою сім’єю та кримськотатарським
народом у 1944-му. Прадідусь був на фронті, тому не міг захистити її та дітей. Усіх
завантажили в товарні вагони і, як худобу, кілька тижнів везли в Середню Азію. Тих, хто не
витримував у цих нелюдських умовах і помирав від голоду та спраги, просто викидали
дорогою з поїзда. Моя прабабця також втратила там одну зі своїх дочок», – розповіла
Джамала, додавши, що для неї «дуже важливо, аби про цю історію дізналося якомога більше
людей і в нашій країні, і за її межами».
Під час національного відбору рекордна кількість українців – 382,5 тис. осіб взяли участь у
смс-голосуванні. Пояснити такий інтерес в Україні до розважального конкурсу можна саме
тим контекстом, який актуалізував події понад 70-літньої давності і виявив паралелі із
сучасною політичною ситуацією. Очевидно, що участь у голосуванні в національному
відборі цього року взяли українці, для яких важливо було виявити свою громадянську
позицію. Показовою тут видається реакція української Facebook-спільноти, що стала одним
із майданчиків мобілізації прихильників «громадянської» (на противагу «мистецькій»,
«розважальній») позиції. Участь у конкурсі української виконавиці з глибоким і пафосним
твором, «важкою» піснею – як емоційно, так і за смисловим навантаженням: історія родини,
роду, народу, країни; трагедія і сила, за болем і відчаєм минулого – пам’ять сьогоднішніх
поколінь – підтримувалася далеко не всіма українцями. Головним аргументом противників
участі у європейському конкурсі саме цієї композиції був розважальний, «легкий» характер
«Євробачення» і, відповідно, «неформат» пісні «1944». Ці дискусії фактично виявили два
бачення головного завдання національного відбору: обрати пісню – гіпотетичного
переможця «Євробачення» (такими вбачалися «легкі» пісні розважального формату
конкурсу, звідси, основні аргументи проти Джамали: «такого не наспівуватимеш… не
прохідна.») чи виконавця, гідного представляти Україну, артиста, здатного стати її
«голосом»
Як приклад описаних дискусій можна навести допис українського історика Павла
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Полянського (Pavlo Polianskyi) від 21 лютого 2016 р.: «Не криймося: ми голосуємо не за
пісню. Ми беремо участь в референдумі з єдиним запитанням: «Чи хочеш ти, щоб твою
країну представляв світ музики людини, яка радіє, страждає, пишається тим само, що й ти,
разом з тобою?». Бо тоді її світ – це і твій світ. Мені не надто важливо, як проголосують у
Швеції і яке місце там дістанеться. Сьогоднішнє голосування – це плебісцит духовної і
громадянської спорідненості, майже рідності. Це тест на тему: «ЯКОЮ є ТВОЯ Україна, і ти
хочеш, щоб такою її сприймав світ?»». Ця думка повторювалась і в інших обговореннях:
«Перемогою може бути навіть те, що пісня Джамали – це наше зараз. Це наша суть. Пісня
має представляти нашу країну. А в нас зараз війна і біль. І хоча Євробачення – аполітичне
дійство, нам не личать зараз веселощі» (Facebook-сторінка видання «Українська правда»,
обговорення статті «Євробачення-2016. Дві України – болісна історія чи потужний хіт» від
18 лютого). Популярний блогер, що пише під іменем Look Gorky з цього ж приводу
наголошував: «Не знаю [,] звідки взялася ця жінка з обличчям війни. Але якщо це голос моєї
країни – значить, нехай він звучить таким, яким він є. Я в будь-якому випадку буду за неї
вболівати, і яке б вона місце не зайняла, буду вважати його перемогою. Як і тисячі моїх
співвітчизників, кримських татар, для яких вже сам факт її виграшу в національному відборі
– перемога» [12].
Дійсно, слід також враховувати, що, згідно з правилами «Євробачення», жителі
анексованого Криму не мали права голосувати в українському національному відборі і,
таким чином, переконлива перемога кримськотатарської співачки, якій більшість її земляків
не могли віддати голоси, тому фактично, Україна голосувала за Крим і замість Криму,
виявляючи таким чином свою підтримку і солідарність. Як підсумувала у своєму блозі
журналістка, радник міністра інформполітики у справах кримськотатарського народу
Е. Джеппар, «національний відбір на конкурс «Євробачення-2016» виявився не тільки
вибором артиста, який представить Україну у Швеції. Він став подією, що говорить куди
більше, ніж соціологія з усіма її цифрами. Україна в особі своїх громадян чітко показала
свою позицію: Крим – це Україна. Крим – це кримськотатарська Україна» [13].
Утім, навіть національний відбір не залишився власне внутрішньою українською справою
– вже на цьому етапі відбувалися потужні медіаатаки з боку офіційних і неофіційних
представників Російської Федерації та окупаційної адміністрації Криму. Україну
звинувачували в політизації конкурсу та спекуляціях на минулому. У результаті проведеної
експертизи керівництво Європейської спілки мовників (EBU) не знайшло політичного
підтексту в пісні, що присвячена депортації кримських татар у 1944 р. При цьому
результатом розголосу стала значна кількість матеріалів у зарубіжних ЗМІ, що розкривають
історичний та політичний контекст пісні. Найбільше періодичне видання Великої Британії
The Daily Telegraph опублікувало статтю «Україна обирає кримську татарку із печальною
історією для «Євробачення». У підзаголовку зазначається, що українці чують відголоски
російської депортації кримських татар у пісні Джамали про сталінські репресії її народу.
Не менш важливим видається той факт, що низка оглядачів подали інформацію про
конфлікт навколо участі української виконавиці, наголошуючи політичний аспект. Так,
американська Washington Post називає пісню «каменем у город» Росії, британська Daily
Express вважає баладу «антиросійською» та «ультра політичною», а польське видання Polska
Times вбачає в ній намагання України «завдати удар» по Росії.
Газети зауважують, що пісня набуває особливої актуальності на тлі повідомлень про
переслідування кримських татар місцевою владою після анексії. Наприклад, The Daily Mail
згадує про арешти та обшуки багатьох активістів та додає, що більшість
кримськотатарського населення висловлювалися проти приєднання півострова до Росії.
Вибравши для «Євробачення» пісню про депортацію кримських татар, Україна «дістає»
Росію, адже спогади про жахи 1944 «воскресли» через події 2014 р., відзначає The Daily Mail.
Спочатку німецька газета Die Welt назвала матеріал про участь українки
кримськотатарського походження в пісенному конкурсі так: «Україна провокує Росію
кримською кандидаткою». Однак пізніше заголовок був змінений і став виглядати так:
«Україну в Стокгольмі представить кримська татарка». Далі газета розповідає про Джамалу
та пісню «1944», яка присвячена депортації кримських татар за часів правління Йосипа
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Сталіна. Можна вважати, що навіть у тих випадках, коли йшлося про висвітлення в ключі
«українська конкурсантка розлютила Росію своєю піснею» і подібне позиціонування України
не схвалювалося редакцією того чи іншого ЗМІ як недоцільне на аполітичному пісенному
конкурсі, такі публікації все одно давали ефект значного розголосу. Цим самим створювався
інформаційний зв’язок між історичними й сучасними подіями та деструктивною роллю в
останніх РФ як спадкоємиці СРСР. Водночас Крим та його корінний народ опинялися в
центрі уваги, у європейських громадян формувалася популярна думка про долю цього
корінного народу.
Проілюструємо цю думку прикладами з обговорення на німецькому сайті tagesschau.de.
«Для кримських татар це вже вдруге за короткий проміжок часу, спершу їх депортував
Сталін, тепер з рідної землі їх виганяє Путін»; «Сьогоднішній Росії варто було б
дистанціюватися від наказів Сталіна та описаної у пісні депортації. Немає сумнівів, що цей
тиран порушував міжнародні норми і права людини». Очевидними є проведені паралелі із
захопленням Криму: «Жодного голосування у Криму не було, лише протиправна анексія
нерегулярними російськими військами»; «Музика підходить для конкурсу. Текст – заклик
митецького середовища про допомогу, і, на жаль, справедливий». Виходячи з тези про те, що
важливим елементом «м’якої сили» в умовах протиборства є непрямі дії, а саме: моральнопсихологічний, інформаційно-пропагандистський вплив на противника [14], «Євробачення2016» можна вважати успіхом української «культурної дипломатії».
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The article represents the actual problem of public media discourse and reveals its main features.
Key indicators are offered for the exploration of communication on the Internet.
The peculiarities of social media as the environment of formation and broadcasting patterns of
individual and collective behavior, development of the discursive strategies and interpretative
models are highlighted in the research. Development of certain models of interpretation and
reinterpretation of meanings in the discursive acts fixes the identification which was revealed, at the
same time influencing dynamics and the content of public consciousness, therefore influencing the
process of formation of collective identity.
Not the facts and events, but the subjective values and feelings which were broadcast on the
Internet are the units of the analysis. The method of the included supervision – the researcher’s
participation on the Internet communication of social media for the purpose to identify the
discursive situations and texts which are important for the research (the data were collected during
2013–2016), methods of the discourse analysis and sociocultural interpretation of texts have been
applied to the research realization.
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Исследование эффективности украинский «культурной дипломатии»: опыт анализа
публикаций зарубежных СМИ
Статья посвящена исследованию особенностей освещения украинской проблематики в
иностранных СМИ, формированию баз данных зарубежных публикаций по украинской
тематике, аналитической обработки собранных материалов для принятия оптимальных
управленческих решений и для источниковой базы научных исследований. На примере
освещения участия украинской исполнительницы в международном конкурсе Евровидение
раскрыта специфика анализа публикаций с целью исследования эффективности украинской
«культурной дипломатии».
Обосновано значение, а также уровень влияния этого события на общественное мнение
как в Украине, так и за ее пределами, а, следовательно, и перспективность исследования
этого влияния.
Ключевые слова: зарубежные средства массовой информации, мониторинг, анализ,
общественное мнение, имидж государства, библиотека, «культурная дипломатия».
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СПОСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті на основі аналізу законодавства України узагальнено способи правового захисту від
порушення прав інтелектуальної власності. Виокремлено основні проблеми, які заважають ефективно
захищати авторські права творців від академічного плагіату.
Ключові слова: авторське право; академічний плагіат; інтелектуальна власність; законодавчий
захист; вища освіта; суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності.

Якісно нова роль інтелектуальної діяльності людини та результатів цієї діяльності
полягають у тому, що людство намагається постійно вдосконалювати оточуюче його
середовище, упевнено рухатися до кращих умов життя, максимально використовуючи для
цього безмежні можливості свого інтелекту. Незважаючи на те що інтелект в усі часи мав
надзвичайно високу вартість у будь-якому суспільстві, в умовах сучасності він перетворився
на стратегічний ресурс держав. Так, наприклад, відомо, що експорт новітніх технологій
сприяв швидкому розвиткові економік багатьох країн світу, створював умови для розвитку
науки, техніки, раціонального використання їхніх результатів. Ті країни, що зробили у своїй
внутрішній політиці ставку на заохочення до творчості, на розвиток науки та освіти, нині
входять до найбільш високорозвинутих країн з високим рівнем якості життя [1, с. 5].
Проте аналіз засобів масової інформації, зокрема в мережі Інтернет, дає підстави говорити
про численні порушення прав інтелектуальної власності суб’єктів наукової й науковотехнічної діяльності та лояльне ставлення до цього явища академічної спільноти. Проблема
полягає, зокрема, у тому, хто має зафіксувати наявність плагіату. Навіть у досить очевидних
випадках складно знайти вченого, який надасть згоду на підписання експертного висновку.
Тобто проблема має ще й етичний характер. На певні складнощі в боротьбі з порушенням
прав інтелектуальної власності вказував екс-міністр освіти та науки України С. Квіт, який
вважає, що законодавчого забезпечення, наприклад, для звільнення викладача ректором
наукової установи за плагіат, недостатньо. Одночасно держава платить завелику ціну за дії
плагіаторів, наслідки яких можна виміряти також у грошовому еквіваленті (наприклад,
виплата певних відсотків до заробітної плати за науковий ступінь).
Проблемам щодо політики інтелектуальної власності в Україні, зокрема в університетах і
науково-дослідних установах, присвячені праці таких учених, як П. Біленчук,
Ю. Бошицький, О. Другов, В. Луць, В. Навроцький, С. Рабінович, Г. Ульянова, П. Цибульов,
М. Швантнер, Ю. Шемшученко, Р. Шишка та ін. Проте в контексті заяв працівників освіти й
науки щодо труднощів із законодавчим захистом авторського права в академічному
середовищі тема статті виявляється актуальною.
Метою статті також є виокремлення основних проблем, які заважають ефективному
захисту авторських прав від академічного плагіату.
Отже, в Україні, поряд зі створенням нових об’єктів інтелектуальної власності, неодмінно
виникають проблеми правової охорони цих об’єктів, а при потребі – відновлення порушених
прав та інтересів їхніх авторів. Фахівці у сфері науки й освіти визнають, що проблема може
полягати навіть у складності отримання згоди вчених, які мають зафіксувати наявність
плагіату, на підписання експертного висновку.
Зауважимо, що, крім законодавчого та відомчого (накази, положення, інструкції МОН
України) способів регулювання відносин у сфері захисту від академічного плагіату, можна
виокремити ще й етичний спосіб, який слід враховувати разом з першими двома, а саме –
застосування положень Етичного кодексу вченого України та інших етичних правил
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міжнародного й національного рівнів. Численні форуми в мережі Інтернет, на яких
обговорюються проблеми плагіату та дії конкретних плагіаторів, вказують на існування в
науковому середовищі такого явища, як кругова порука, коли вчені закривають очі на явний
плагіат своїх колег з надією, що у разі виявлення таких порушень у них чи їхніх учнів
покарання відносно них не настане. Саме в цьому і проявляється низький рівень наукової
етики та правової культури вітчизняних учених, а звернення до суду з цього приводу саме з
цієї причини мають одиничний характер.
Аналіз законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності дає підстави
стверджувати, що законодавчий захист авторського права суб’єктів наукової й науковотехнічної діяльності може бути здійснено: 1) з використанням норм цивільного,
адміністративного та кримінального законодавства в разі завдання потерпілій від плагіату
особі матеріальних і моральних збитків. Отримати реальне відшкодування збитків суб’єктам
авторського права дає в позові саме вимога компенсації; 2) шляхом звернення потерпілої від
плагіату особи до Спеціалізованої вченої ради з вимогою зняття з розгляду наукової праці
плагіатора. Цей крок можна зробити лише до дати захисту дисертації; 3) шляхом звернення
зі скаргою до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти або Державної
атестаційної комісії МОН України з проханням розгляду питання про позбавлення
плагіатора наукового ступеня. При цьому спосіб захисту порушених авторських прав
залежить від мети, яку переслідує потерпіла від плагіату особа. Диференціація академічного
плагіату від інших його видів проводиться залежно від суб’єкта здійснення плагіату. Так,
такими суб’єктами можуть бути наукові й науково-педагогічні працівники, наукові
працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, магістри, інші вчені та юридичні особи,
визначені у ст. 4 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [2].
Аналіз практики щодо протидії академічному плагіату дає підстави зробити висновок, що
основними проблемами, які заважають ефективно захищати законні права потерпілої від
плагіату особи, є:
1. Складність процедури доведення потерпілим від плагіату факту заподіяння йому
матеріальної шкоди, що давало б підстави для розгляду справи в порядку кримінального
судочинства.
2. Проблематичність розрахунку відшкодування моральної шкоди, завданої потерпілому
від плагіату.
3. Неможливість отримання експертного висновку з причини спротиву вчених, які повинні
робити такі висновки.
4. Низький рівень наукової етики та правової культури вчених, що виявляється в
покриванні ними випадків плагіату.
5. Непризначення тривалий час керівника Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти, що створює певні корупційні ризики в роботі установ, які мають повноваження
виявляти академічний плагіат.
6. Вчинення корупційних дій науковими й науково-технічними працівниками, якими часто
супроводжуються дії плагіатора та його добросовісних або недобросовісних співучасників.
Наприклад, примус до співавторства керівником стосовно підлеглого, який може
кваліфікуватися як зловживання службовим становищем.
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The article based on the analysis of the legislation of Ukraine summarizes the methods of legal
protection against violations of intellectual property rights.
The main problems that hinder the effective protection of the rights of authors from academic
plagiarism are defined. The fact that cases of «theft» of other people’s works or its parts acquired in
Ukraine a mass character is stated. The author of the article, except the legislative and departmental
ways of regulation of relations in the sphere of fighting academic plagiarism, highlights ethical way
which should be taken into consideration together with the previous two, namely the application of the
provisions of the Ethical code of the scientist of Ukraine and other ethical rules of the national and
international level.
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Cпособы правовой защиты интеллектуальной собственности субъектов научной и
научно-технической деятельности
В статье на основе анализа законодательства Украины обобщены способы правовой
защиты от нарушения прав интеллектуальной собственности.
Выделены основные проблемы, которые препятствуют эффективной защите авторских
прав творцов от академического плагиата.
Констатируется, что случаи «кражи» чужих произведений или их части приобрели в
Украине массовый характер. Наряду с созданием новых объектов интеллектуальной
собственности часто возникают проблемы правовой охраны этих объектов и восстановления
нарушенных прав и интересов их авторов.
Автор статьи, кроме законодательного и ведомственного (приказы, положения,
инструкции МОН Украины) способов регулирования отношений в сфере защиты от
академического плагиата, выделяет еще и этический способ, который необходимо учитывать
вместе с первыми двумя, а именно применение положений Этического кодекса ученого
Украины и других этических правил национального и международного уровня.
Акцентировано на низком уровне научной этики и правовой культуры отечественных
ученых.
Ключевые слова: авторское право, академический плагиат, интеллектуальная
собственность, законодательный акт, высшее образование, субъекты научной и научнотехнической деятельности.
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ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
З АВТОРСЬКОГО ТА СУМІЖНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФОНДІВ НБУВ)
У статті здійснено огляд дисертаційних досліджень з питань авторського та суміжного права.
Акцентується увага на необхідності змін нормативно-правових положень авторського права у
бібліотечній сфері. Особлива увага приділяється положенням дисертаційних досліджень, які схожі з
проблемами, що спостерігаються в роботі бібліотек на сучасному етапі.
Ключові слова: авторське право; право інтелектуальної власності; інформаційні ресурси;
дисертаційні дослідження; бібліотека; соціальні комунікації.

Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек
для забезпечення сталого розвитку України», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 р., визначено напрями розвитку бібліотечної справи. Серед них,
зокрема, передбачено інтенсивний розвиток та актуалізацію документно-інформаційних
ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і збереження українського
культурного надбання в частині документних ресурсів [1]. Створення та наповнення
бібліотечних ресурсів має відбуватись із дотриманням вимог Закону України «Про авторське
право і суміжні права» від 23 груд. 1993 р. та інших нормативно-правових актів у сфері
інтелектуальної власності.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що окремі положення Закону України «Про
авторське право і суміжні права» не відповідають вимогам сьогодення. На цьому
наголошується у наукових виданнях спеціалістів бібліотечної справи.
Як зазначають представники міжнародної неурядової організації ІФЛА, метою якої є
проведення, підтримка та координація наукових досліджень, повсюдне поширення
інформації про всі аспекти бібліотечної та інформаційної діяльності, законодавство про
авторське право стосується більшості аспектів діяльності бібліотек. Зокрема, воно впливає на
послуги, які бібліотеки надають своїм користувачам, і на умови надання ними доступу до
матеріалів, які тут зберігаються, а також на здатність бібліотек виступати посередникаминавігаторами та вести ефективну діяльність з архівування й забезпечення збереження.
На 66-й Генеральній конференції була схвалена Позиція ІФЛА з питань авторського права
у цифровому середовищі. У цьому документі, зокрема, зазначено, що бібліотекарі та
інформаційні спеціалісти вважають своїм обов’язком забезпечувати потреби читачів у
отриманні доступу до творів і до вміщеної в них інформації та ідей. Вони також поважають
прагнення авторів та власників авторського права отримати справедливу матеріальну
винагороду за свою інтелектуальну власність. ІФЛА виступає за збалансоване законодавство
про авторське право, яке сприяє розвитку всього суспільства, забезпечуючи, з метою
заохочування творчості, інновацій, досліджень, освіти і навчання, надійний та ефективний
захист інтересів правонаступників поряд із розумним доступом. Бібліотекам та архівам має
бути дозволено законом перетворення матеріалів, що охороняються авторським правом, у
цифровий формат для цілей, пов’язаних із забезпеченням збереження та архівуванням.
Надання користувачеві доступу до цифрового формату бібліотечного документа із
законними цілями, наприклад науковими чи навчальними, має бути дією, дозволеною
законом про авторське право [2].
Аналіз останніх публікацій свідчить, що проблемі авторського права в діяльності
українських бібліотек не приділяється належної уваги. Окремих аспектів цієї проблеми у
своїх наукових працях торкалися Ю. Артемов [3], О. Бойкова [4, 484–489], Н. Вітушко [5,
123–133], Г. Гуцол [6, 48–49], Т. Кривошия [7], С. Кругових [8, 31–32], Р. Поліщук [9, 35–38]
114

та ін. Окремо треба згадати підручник «Авторське право для бібліотекарів» [10, с. 196],
розроблений Центром Беркмана для Інтернету та суспільства при Гарвардському
університеті у співпраці з Міжнародною фундацією «Електронна інформація для бібліотек»
(eIFL.net). В анотації до цього підручника зазначено, що в ньому розглядаються базові
питання законодавства про авторське право різних країн світу, основні аспекти авторського
права, що стосуються бібліотечної діяльності та напрями розвитку авторського права у
контексті інформаційно-бібліотечної діяльності. Підручник цікавий у плані ознайомлення з
міжнародними актами з авторського права. Однак згадані публікації не розкривають шляхи
подолання проблеми. Мета статті – провести огляд дисертаційних досліджень з авторського
та суміжного права в Україні. Дисертації є барометром інформації з актуальних проблем,
вони відображають думку експертів щодо стану справ у тій чи іншій галузі науки і можуть
виступати інформаційною базою для виявлення тенденцій її розвитку. Тому огляд дасть
змогу виявити подібні питання, що стосуються бібліотечної справи, та намітити шляхи їх
вирішення.
Питання авторського права регулюються цивільним законодавством, до якого належать
Цивільний кодекс України, Закон України «Про авторське право і суміжні права» та інші
відповідні нормативно-правові акти. Тому логічно, що більшість дисертаційних досліджень
виконується в рамках спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право. Переважно це дисертаційні дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата наук. На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
за цією спеціальністю захищена праця О. Підопригори «Проблеми правового регулювання
інтелектуальної власності за законодавством України» (1999 р.) [11].
Правовідносини, що виникають у сфері авторських прав, були предметом дослідження
наступних кандидатських дисертаційних праць: С. Клейменова «Авторські правовідносини
як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права» (2004 ) [12], О. Заєць
«Право вільного використання об’єктів авторського права за цивільним законодавством
України» (2009) [13], О. Ізбаш «Організаційні цивільні правовідносини, що виникають при
здійсненні авторських прав» (2013) [14].
С. Клейменова визначає сутність авторського права як в об’єктивному, так і в суб’єктивному
значеннях. Нею виявлено причини неможливості застосування правової категорії
«інтелектуальна власність» відносно авторських прав і обґрунтована доцільність використання
щодо авторських прав правової категорії «виключні права». Для чіткого уявлення про систему
виключних прав автором запропоновано змінити структуру положень чинного Цивільного
кодексу України в частині встановлення системи належних авторам особистих немайнових і
майнових прав. Визначено правовий статус суб’єктів авторського права, які варто розглядати
як первісних (автор чи співавтори твору), так і похідних (спадкоємці й інші правоволодільці).
Розглянуто особливості основ виникнення абсолютних і відносних авторських правовідносин.
Висвітлено найпоширеніші способи здійснення авторських прав та авторські договори.
Правовідносини, що виникають при здійсненні права вільного використання об’єктів
авторського права як прояву конституційних обмежень майнових прав, досліджує у своїй
праці О. Заєць. Автором простежено становлення цього правового інституту, його
понятійний апарат, зміст, особливості, з’ясовано колізії між абсолютним правом володільця
авторських прав та правом інших осіб на використання об’єкта авторського права та
розроблено рекомендації з удосконалення його позитивного регулювання. Встановлено, що
інститут вільного використання об’єктів авторського права проявляється: 1) як особисте
немайнове благо; 2) як елемент забезпечення права на творчу інтелектуальну діяльність;
3) як запорука реалізації інших прав: на освіту, відпочинок, використання здобутків науки,
літератури та мистецтва; 4) як право особливого роду.
У дисертаційній праці О. Ізбаш ідеться про комплексне дослідження організаційних
цивільних правовідносин, що виникають при здійсненні авторських прав. Детальному
аналізу піддано визначення і правову природу організаційних правовідносин,
співвідношення їх з цивільними правовідносинами. Встановлено специфіку організаційних
цивільних правовідносин взагалі та організаційних цивільних правовідносин, які виникають
при здійсненні авторських прав. Проаналізовано і схарактеризовано місце організаційних
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цивільних правовідносин у системі відносин права інтелектуальної власності. Доведено, що
залежно від змісту і спрямування організаційних зусиль можливе виділення наступних видів
цивільних організаційних правовідносин: 1) організаційно-передумовні; 2) організаційноделегуючі; 3) організаційно-контрольні; 4) організаційно-інформаційні. Досліджено об’єкт
організаційних правовідносин, який має комплексний характер і складається з двох частин –
матеріальної та нематеріальної. Розглянуто підстави виникнення організаційних цивільних
правовідносин при здійсненні авторських прав. Обґрунтовано необхідність приділити в
законодавстві належну увагу договорам, які укладаються між співавторами, а також
договорам з організаціями колективного управління.
Проблеми авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій порушуються в
працях: О. Пастухов «Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної
мережі Інтернет (2002) [15], С. Дзіс «Проблеми авторського права в сфері новітніх
комп’ютерних технологій (2004) [16], І. Ващинець «Цивільно-правова охорона авторських
прав в умовах розвитку інформаційних технологій» (2006) [17], В. Дмитри- шин «Набуття та
передання авторських прав на комп’ютерні програми» (2008) [18], С. Петренко «Правова
охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку»
(2010) [19].
У дослідженні О. Пастухова визначено, які з матеріалів, доступних в Інтернеті, підлягають
охороні за авторським правом. Розглядаються особливості правової охорони окремих
категорій розміщених в Інтернеті творів. Висвітлюються зміст та обсяг авторських прав у
контексті Інтернету, а також основні засоби захисту цих прав. Обґрунтовується необхідність
врахування технологічних, соціокультурних та економічних чинників при виборі
оптимальної моделі функціонування Інтернету з точки зору дотримання авторських прав.
Проводиться порівняльний аналіз положень правових актів та судових рішень у сфері
авторського права України, Росії, США та держав Західної Європи, а також норм, що
містяться у міжнародних правових актах та нормативно-правових актах ЄС з охорони
авторських прав. Вносяться пропозиції щодо вдоско- налення законодавства України у
частині охорони авторських прав на твори, розміщені в Інтернеті.
С. Дзіс зосередив увагу на дослідженні актуальних питань теоретичного і правозастосовчого
характеру, пов’язаних із захистом прав на комп’ютерне програмне забезпечення як автора, так
і інших суб’єктів відповідного сегмента економіки у пропорціях, що врівноважують запити та
інтереси кожного з них. Зроблено загальний висновок щодо ефективності моделі захисту прав
авторів, яка застосовується в світі сьогодні, відзначено її недоліки та позитивні сторони,
внесено пропозиції щодо її удосконалення, в тому числі й з огляду на висвітлені в дисертації
нетрадиційні концепції.
Комплексному дослідженню проблем цивільно-правової охорони авторських прав в
умовах розвитку інформаційних технологій, присвятив свою дисертацію І. Ващинець.
Визначено основні тенденції розвитку авторського права в сучасних умовах, вплив
інформаційних технологій на розвиток понять об’єкта авторського права та автора твору.
Проведено правовий аналіз поняття та умов охорони авторських прав, а також особливостей
цивільно-правової охорони особистих немайнових та майнових прав автора, визначено
поняття захисту авторських прав. Досліджено правову природу цивільно-правових способів
захисту авторських прав, дано поняття технічних засобів захисту авторського права та
визначено їхній правовий статус.
В. Дмитришин дослідив законодавство у сфері авторського права з метою одержання
науково обґрунтованих і вірогідних результатів та рекомендацій щодо способів, форм,
порядку й особливостей набуття та передання фізичними і юридичними особами немайнових
і майнових прав на комп’ютерні програми. Установлено, що нормативно-правова база
потребує вдосконалення в частині, що регулює правовідносини у сфері набуття та
передавання прав на комп’ютерні програми. Наведено визначення поняття «комп’ютерна
програма». Запропоновано розширити підстави набуття прав на твори та коло суб’єктів
права інтелектуальної власності. Відзначено потребу посилити захист прав інвестора
(роботодавця, замовника) на службові комп’ютерні програми, створені на замовлення.
Уточнено зміст поняття ліцензії, передбачено можливість укладання письмового або
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електронного документа, зокрема шляхом прийняття однією стороною умов, встановлених
іншою стороною. Наведено визначення понять «використання твору» та «вичерпання прав»
за першого продажу чи іншого передання права власності на примірник твору. Наведено
рекомендації щодо загальних положень і специфічних умов, які доцільно відображати в
ліцензійних договорах на використання комп’ютерних програм.
Дослідником С. Петренком проаналізовано понятійний апарат, який використовується для
визначення комп’ютерної програми, вивчено можливість використання режимів правової
охорони інших суб’єктів інтелектуальної власності для охорони прав на комп’ютерну
програму та її складові елементи, розглянуто питання необхідності формування окремого
механізму правової охорони комп’ютерних програм як специфічного об’єкта інтелектуальної
власності у межах права інтелектуальної власності.
У низці праць розглядається авторське право на об’єкти інтелектуальної власності. Це
питання вивчали Р. Денисова – «Право інтелектуальної власності на твір науки (авторськоправовий аспект)» (1999) [20], Г. Чурпіта – «Авторське право на твори образотворчого
мистецтва» (2004) [21], Є. Греков – «Авторське право на твори архітектури» (2007) [22],
С. Бурлаков – «Кінематографічний твір як об’єкт права інтелектуальної власності» (2008) [23],
Т. Ярошевська – «Право на службовий винахід» (2009) [24], Ю. Єпіфанова – «Авторські права
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (2010) [25], М. Стреля –
«Авторське право на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні:
порівняльно-правове дослідження» (2011) [26], А. Котляр – «Виключні права на твори науки,
літератури та мистецтва як об’єкти цивільно- правової охорони (вітчизняний та міжнародний
аспект)» (2014) [27].
Дослідженню правової сутності твору науки як об’єкта права інтелектуальної власності і
проблем правового регулювання відносин, що виникають при його створенні та
використанні, присвячена дисертація Р. Денисової. Автором сформульовано визначення
твору науки як об’єкта авторсько-правової охорони. Здійснено аналіз системного зв’язку
твору науки як об’єкта авторського права з об’єктами суміжних правових інститутів права
інтелектуальної власності. З’ясовано необхідні ознаки твору науки, створеного за наймом.
Запропонована концепція правового режиму та розроблені договірні форми використання
творів науки, створених за наймом. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення чинного
законодавства України у сфері правовідносин, пов’язаних зі створенням та використанням
творів науки.
Дисертація Г. Чурпіти присвячена комплексному дослідженню інституту авторського
права щодо одного з об’єктів його правової охорони – творів образотворчого мистецтва.
Простежено процес становлення та розвитку авторського права на твори образотворчого
мистецтва, сформульовано його поняття, визначені завдання та правові джерела.
Дослідником виокремлено й теоретично обґрунтовано ознаки творів образотворчого
мистецтва як об’єктів авторського права, досліджено зміст суб’єктивного авторського права
та випадки вільного використання творів образотворчого мистецтва, розглянуто способи
захисту авторських прав художників від протиправних посягань.
Дослідження Є. Грекова «Авторське право на твори архітектури» містить комплексний
науковий аналіз теоретико-правових проблем щодо визнання, здійснення та охорони
авторських прав на твори архітектури. Зокрема розглянуто передумови виникнення
авторського права на твори архітектури як окремого правового субінституту, сформульовано
його поняття, дано правову характеристику основних ознак твору, виявлено їх специфіку
відповідно до предмета дослідження, на підставі чого запропоновано визначення твору
архітектури як об’єкта авторського права. У дисертації розкрито юридичну природу та зміст
суб’єктивного авторського права на твори архітектури, проаналізовано цивільно-правові
способи його захисту, визначено сутність правового інституту авторського нагляду у
будівництві як елемента системи охорони та захисту прав авторів творів архітектури.
Т. Ярошевська аналізує комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з
урегулюванням відносин у сфері службового винахідництва. Досліджено питання
становлення та розвитку патентної системи правової охорони службових винаходів, досвід
регулювання прав на службовий винахід в окремих іноземних країнах з розвинутою
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ринковою економікою і державах-учасницях СНД, поняття службового винаходу.
Проаналізовано зміст суб’єктивного права на службовий винахід, збалансовані суб’єктивні
права та юридичні обов’язки сторін у договірних відносинах з приводу створення і
використання службових винаходів.
У дисертації Ю. Єпіфанової «Авторські права науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів» досліджено поняття, види авторських прав науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів, підстави їх виникнення та способи здійснення.
Окреслені особливості здійснення авторських прав цими суб’єктами на підставі авторського
договору, зокрема договору про винагороду між автором та роботодавцем, а також
досліджується його місце в системі цивільно-правових договорів.
М. Стреля в дисертації «Авторське право на літературні й художні твори в Європейському
Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження» вивчає регламентації авторського права
на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні. Проаналізовано історичні
та нормативні аспекти становлення і розвитку авторського права на літературні й художні
твори, міжнародні, європейські та національні доктринальні підходи до його визначення і
регламентації; звертається увага на гармонізацію захисту авторського права на літературні й
художні твори у законодавстві України та Європейському Союзі.
Дисертація С. Бурлакова присвячена розгляду актуальних питань теоретичного і
правозастосовчого характеру, пов’язаних зі створенням, використанням кінематографічного
твору як об’єкта права інтелектуальної власності та захистом суб’єктивних прав
інтелектуальної власності на нього. У дисертації досліджено поняття, ознаки
кінематографічного твору та особливості його правової охорони, наявні в чинному
матеріальному праві України колізії щодо правового регулювання створення та
використання кінематографічного твору як об’єкта права інтелектуальної власності;
запропоновані зміни до чинного законодавства з метою усунення таких ситуацій. Доведено,
що у разі можливого самостійного використання об’єктів-елементів кінематографічного
твору єдиним їх автором є особа, яка створила цю частину своєю працею, що має творчий
характер. Також з’ясовано, що юридичні особи отримують на підставі договору похідні
права інтелектуальної власності на кінотвір у цілому. Автором досліджено механізми
реалізації та захисту суб’єктивних прав на кінематографічний твір.
А. Котляр досліджує виключні права на твори науки, літератури та мистецтва як об’єкти
цивільно-правової охорони і подає загальну характеристику об’єктів авторсько-правової
охорони та суб’єктів авторського права, описує зміст та наводить класифікацію виключних
авторських прав, визначає специфіку кожної авторської правомочності окремо. Автором
проведено порівняльно-правовий аналіз чинного законодавства України і положень
основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері охорони авторських прав;
досліджено правові засади та перспективи участі України у функціонуванні міжнародноправової системи охорони прав авторів.
Питання договору у сфері авторського права порушувалися в працях Ж. Завальної
«Видавничий договір як вид авторського договору» (2002) [28], Ю. Єпіфанової «Авторські
права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (2010) [25],
О. Міщенко «Цивільно-правові способи здійснення авторських прав» (2015) [29].
У дисертації Ж. Завальної ідеться про правове регулювання відносин, що виникають при
укладанні і виконанні видавничого договору між автором (особою, яка має авторське право) і
видавцем. Представлені результати дослідження розв’язують певне коло питань, що
стосуються удосконалення правового регулювання зазначених відносин. Уточнено поняття,
розроблено критерії та виділено види авторського договору. З’ясовано місце видавничого
договору в системі авторських договорів. Дано визначення літературного агента як
представника автора. Визначено поняття майнових прав автора в суб’єктивному і
об’єктивному розумінні. Зазначені істотні умови видавничого договору. Докладно
проаналізовано відповідальність за невиконання або неналежне виконання видавничого
договору.
Ю. Єпіфанова у своїй дисертації детально досліджує поняття, види авторських прав
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, підстави їх виникнення та
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способи здійснення. Окреслено особливості здійснення авторських прав цими суб’єктами на
підставі авторського договору, зокрема договору про винагороду між автором і
роботодавцем. Розроблено конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення
законодавства України у сфері охорони та захисту авторських прав науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів.
Дисертацію О. Міщенко присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем
здійснення суб’єктивних авторських прав. На підставі аналізу чинного законодавства,
міжнародних актів, наукових джерел визначено поняття здійснення суб’єктивних авторських
прав; проаналізовано умови, принципи, межі та обмеження при здійсненні авторських прав.
Надано загальну характеристику договірних та позадоговірних способів здійснення
авторських прав, розглянуто їх спільні та відмінні риси, особливості правової природи та
нормативного регулювання. Розглянуто найпоширеніші види договорів, які укладаються
щодо об’єктів авторського права. Запропоновано систему позадоговірних способів
здійснення авторських прав, досліджено проблеми, що виникають під час застосування
окремих із них. За результатами дослідження сформульовано низку теоретично та практично
важливих висновків, окреслено перспективні напрями подальших досліджень, а також
внесено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання відносин, що виникають під
час здійснення суб’єктивних авторських прав.
Про проблеми цивільно-правового регулювання інституту комерційного (фірмового)
найменування в Україні йдеться у дисертаційному дослідженні С. Іщука «Право
інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування» (2009) [30]. Автором
проаналізовано ознаки комерційного (фірмового) найменування та особливості застосування
термінів «фірма», «фірмове найменування», «комерційне найменування», визначено структуру
та основні вимоги до елементів комерційного (фірмового) найменування, висвітлено питання
суб’єктів права на комерційне (фірмове) найменування, порядок виникнення права особи на
комерційне (фірмове) найменування.
Сумiжним правам виконавцiв, виробникiв фонограм, органiзацiй мовлення присвячена
дисертація Н. Яркiної «Сумiжнi права в авторському правi» (2000) [31]. Дослідниця
пропонує поняття iнституту сумiжних прав, аргументує його об’єднання з iнститутом
авторського права в одну пiдгалузь цивiльного права «авторське право i сумiжнi права»,
надає правову характеристику об’єктів суміжних прав, їхньої природи, розкриває специфічнi
ознаки, які відрізняють ці об’єкти від об’єктів авторського права. Н. Яркiна висловлює
позицію, що виконання за своєю природою мають визнаватися об’єктами авторського права
як твори виконавчого мистецтва. У дисертації проаналізовано способи захисту сумiжних
прав, підстави та порядок реалізації мiр цивільно-правової відповідальності за порушення
суміжних прав.
За спеціальністю 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове
право; банківське право» захищена дисертація І. Запорожець «Адміністративно-правові засади
управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності» (2006) [32]. Автором
досліджено адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об’єкти
інтелектуальної власності й обґрунтовано шляхи їх удосконалення; охарактеризовано
діяльність з охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності як об’єкт державного
управління, розкрито структуру державної системи правової охорони інтелектуальної
власності, визначено суб’єктів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної
власності. У рамках адміністративного права наведено характеристику методів і форм
управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, розглянуто систему й
особливості адміністративно-правових засад управління у сфері охорони прав на окремі
об’єкти інтелектуальної власності – об’єкти промислової власності, селекційні досягнення та
на об’єкти авторського права й суміжних прав.
У межах спеціальності 25.00.01 О. Кірєєва виконала дослідження «Державне управління
розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні: теоретико-методологічний аспект» (2006)
[33]. У дисертації розглянуто проблеми визначення сутності поняття «інтелектуальні
ресурси» та його залучення до наукового обігу, проаналізовано найбільш суттєві параметри
та ознаки складових інтелектуальних ресурсів, які поєднують знання, інформаційні та
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людські ресурси. Автором на підставі аналізу структури та функцій інтелектуальних ресурсів
суспільства здійснено моделювання процесу їх відтворення, що відбувається одночасно на
особистісному, організаційному та державному рівнях; висвітлено сучасні проблеми
розвитку інтелектуальних ресурсів в Україні. Розкрито сутність і роль державного
управління у процесах розвитку інтелектуальних ресурсів, проаналізовано сучасний стан
державного управління розвитком окремих складових інтелектуальних ресурсів в Україні та
визначено основні шляхи і напрями удосконалення державного управління розвитком
інтелектуальних ресурсів суспільства.
Дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю
10.01.08 «Журналістика» є дослідження О. Германової «Авторське право і суміжні права в
засобах масової інформації України та Польщі» (2006) [34]. Умови функціонування
авторського права і суміжних прав в українських та польських засобах масової інформації
проаналізовано на законодавчому (національному та міжнародному) і практичному рівнях.
За словами автора, проблемою дослідження є прийнятність головних тенденцій
європейського права, репрезентантом якого є сусідня Польща, у контексті пристосування до
них вітчизняних норм з метою використання окремих положень авторського права в
українській масовій інформаційній галузі. Дослідником наголошено на відмінностях
українського та польського законодавства у положеннях договорів, ратифікованих обома
державами, в частині застосування їх у діяльності ЗМІ; знайдено правові механізми
уникнення непорозумінь між учасниками комунікативного процесу під час опублікування
інтерв’ю та розподілу матеріальної винагороди; обґрунтовано необхідність чіткого
закріплення та конкретизації деяких законодавчих термінів, відсутність яких унеможливлює
адекватне трактування меж правової захищеності телебачення і радіомовлення;
проаналізовано перспективи трудових відносин журналіста з роботодавцем на прикладі
розгляду судових спорів. Автором доведено, що дотримання авторського права і суміжних
прав у ЗМІ на належному рівні допоможе власникам видань та авторам уникнути додаткових
витрат, пов’язаних із відновленням порушених прав і відшкодуванням моральної шкоди;
з’ясовано механізми та тенденції регулювання авторського права в Інтернеті на сучасному
етапі.
Висновки. Результати узагальнення наведеного матеріалу свідчать, що проблеми
авторського права досліджуються переважно в межах спеціальності 12.00.03 на здобуття
наукового ступеня кандидата (або доктора) юридичних наук. У дисертаційних дослідженнях
С. Клейменової, О. Зайця визначено правовий статус суб’єктів авторського права, вказується,
що існують як первісні (автор чи співавтори твору) суб’єкти, так і похідні (спадкоємці,
правоволодільці твору). Проте ці автори не порушують питання про можливих суб’єктів
авторського права у бібліотечній справі. У дисертації О. Ізбаш розкриваються цивільні
правовідносини, що виникають при здійсненні авторських прав, серед яких виділяються
організаційно-передумовні,
організаційно-делегуючі,
організаційно-контрольні
та
організаційно-інформаційні. Звертається увага на договори, які укладаються з організаціями
колективного управління. Дослідження авторських прав в умовах розвитку інформаційних
технологій переважно стосуються питань дотримання авторського права в мережі Інтернет, а
також при розробці й використанні комп’ютерних програм. Так, О. Пастухов проводить
порівняльний аналіз положень нормативно-правових актів та судових рішень у сфері
охорони авторських прав на розміщені в Інтернеті твори України, Росії, США та держав
Західної Європи, а також аналізує міжнародні правові акти.
В. Дмитришин у своїй праці дослідив законодавство у сфері авторського права на
комп’ютерні програми. Він звертає увагу на необхідність посилити захист прав інвестора
(роботодавця, замовника) на службові комп’ютерні програми, створені на замовлення, та
наводить визначення понять «використання твору» і «вичерпання прав» за першого продажу
чи іншого передання права власності на примірник твору. Зазначимо, що питання створення,
використання, правового статусу службового твору, службових комп’ютерних програм є
актуальним для бібліотечної сфери.
Теми службових творів стосується також дослідження Р. Денисової, яка розглядає питання
створення «твору науки за наймом» та пропонує концепцію правового режиму і розробку
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договірних форм використання творів науки, створених за наймом. Питання службових
правовідносин в авторському праві розглядаються у дослідженні Т. Ярошевської. Вона
проводить аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з урегулюванням відносин у
сфері службового винахідництва. Ю. Єпіфанова дослідила договори про винагороду між
автором (науково-педагогічним працівником) та роботодавцем. М. Стреля розкриває питання
становлення авторського права на літературні й художні твори в Європейському Союзі та
Україні. Дослідник С. Бурлаков, вивчаючи питання, пов’язані зі створенням і використанням
кінематографічного твору, доводить, що автором є особа, яка створила цей твір, а юридичні
особи отримують на підставі договору похідні права інтелектуальної власності на кінотвір у
цілому. Дослідження О. Германової за спеціальністю 10.01.08 «Журналістика» на прикладі
розгляду судових спорів також стосується актуальних питань трудових відносин журналіста
з роботодавцем. У рамках спеціальності з державного управління О. Кірєєва робить
важливий висновок про те, що поняття «інтелектуальні ресурси» поєднує в собі знання,
інформаційні та людські ресурси, їх відтворення відбувається одночасно на особистісному,
організаційному та державному рівнях.
Таким чином, сьогодні представлені різні напрями дослідження авторського та суміжного
права в Україні. Розглянуті дисертації безпосередньо не розкривають питань авторського
права в діяльності бібліотек, зокрема при створенні електронних ресурсів чи службового
твору. Але дослідники у межах своїх тем звертають увагу на схожі проблеми, які намітилися
в бібліотечній сфері. Узагальнення висновків проаналізованих дисертаційних досліджень
дасть змогу підняти якісне обслуговування бібліотечних користувачів в умовах посилення
глобальних інформаційних впливів.
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The article reviews doctoral research on copyright and related rights. The focuse is on the need to
improve the legal and regulatory provisions of copyright in library sector, in accordance with
modern requirements. It is noted that in reviewed thesises copyright issues in libraries’ activities are
not disclosed directly, but the authors consider similar problems as part of their researches, for
example, concerning the creation, use, legal status of the service work, office computer programs
relevant to library sphere.
It is emphasized that the generalization of conclusions of the examined thesises will provide an
opportunity to identify promising directions in the field of copyright protection and related rights
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Обзор современных диссертационных исследований авторского и смежного права в
Украине (на основе анализа фондов НБУВ)
В статье рассмотрены диссертационные исследования по вопросам авторского и смежного
права. Акцентируется внимание на необходимости усовершенствования нормативноправовых положений авторского права в библиотечной сфере в соответствии с
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современными требованиями.
Отмечается, что в диссертациях не раскрываются вопросы авторского права
непосредственно в деятельности библиотек, но авторы в рамках своих исследований
рассматривают схожие проблемы, например, касающиеся создания, использования,
правового статуса служебного произведения, служебных компьютерных программ, которые
являются актуальными и для библиотечной сферы.
Подчеркивается, что обобщение выводов, содержащихся в рассмотренных диссертациях,
даст возможность определить перспективные направления в сфере защиты авторского и
смежного права и наметить пути решения проблем авторского и смежного права, которые
встречаются в библиотечной деятельности.
Ключевые слова: авторское право, право интеллектуальной собственности,
информационные ресурсы, диссертационные исследования, библиотека, социальные
коммуникации.
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАМ’ЯТНИХ КНИЖОК
КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)
У статті проаналізовано історію видання пам’ятних книжок у Російській імперії та
Катеринославській губернії, наведено відомості про їх укладачів, розглянуто структуру і зміст цього
виду історичного джерела. Наголошується на необхідності обов’язкового проведення порівняння
щодо достовірності і точності опублікованих відомостей різних джерел для максимально
об’єктивного аналізу перебігу соціально-економічних процесів в Україні.
Ключові слова: історія; краєзнавство; Катеринославська губернія;, пам’ятна книжка;, адресакалендар.

В умовах поглиблення інформатизації сучасного наукового простору важливою складовою
історичного аналізу стає накопичення додаткового ресурсу для вивчення соціальноекономічних процесів і тенденцій розвитку. Історія володіє широким спектром
різноманітних джерел, комплексне вивчення яких дає змогу дослідникові уникнути
суб’єктивізму в оцінках і висновках щодо минулого. Чим більш віддалені за часом події, які
вивчає дослідник, тим важливішою видається потреба якомога більшого діапазону джерел,
інформаційний ресурс яких допоможе сформувати об’єктивну картину подій. Джерела із
соціально-економічної історії України ХІХ – початку ХХ ст. використовуються вкрай
нерівномірно. Частина матеріалів широко відома загалу науковців, у той час як інші – не
менш цікаві та важливі – залишаються в центрі уваги обмеженої групи фахівців. Метою цієї
статті є намагання привернути увагу сучасних дослідників зазначеного періоду історії
України до довідкових видань Російської імперії загалом, та губернських пам’ятних книжок
як окремого виду видань зокрема, інформаційний ресурс яких недостатньо проаналізований
науковим товариством.
Історіографія дослідження пам’ятних книжок не така й велика. Вивченню цього джерела
найбільше уваги приділяють російські дослідники. Передусім Н. Балацька, під керівництвом
якої багато років триває ґрунтовна систематизація та вивчення пам’ятних книжок на базі
Російської національної бібліотеки у м. Санкт-Петербург [1]. Серйозну роботу щодо
систематизації вивчення пам’ятних книжок, у тому числі й в Україні, проводить
О. Раздорський [2]. Серед українських дослідників варто відзначити М. Казьмирчук [3], втім
автор розглядає довідкове видання лише як джерело інформації про систему освіти у
Київській губернії.Окремим аспектам джерелознавчого аналізу пам’ятних книжок приділяли
увагу також дослідники О. Анісімова, А. Бондарчук, І. Травникова [4].
Першим комплексним дослідженням довідкових джерел із соціально-економічної історії
періоду буржуазного розвитку територій Російської імперії була колективна монографія
вчених історичного факультету Московського університету під керівництвом І. Ковальченка
[5]. У результаті всебічного глибокого аналізу автори дійшли висновку, що відомості, які
містяться у таких джерелах, у цілому надійні й доволі повні. Вони дають змогу не тільки
характеризувати загальні закономірності і тенденції соціально-економічного розвитку, а й
виявляти характер, стадії і рівень, регіональні й тимчасові особливості цього розвитку.
У довідкових виданнях не тільки відмічали та констатували стан розвитку певної
місцевості. Їх укладачі, враховуючи отриману інформацію, аналізували перспективи
розвитку регіону, відзначали характерні риси стану сільського господарства і торгівлі, умов
формування промисловості на теренах окремих губерній. Безумовно, результати цієї роботи
сучасний дослідник має піддавати діахронному порівнянню з відомостями інших джерел, бо
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інколи ситуація могла частково змінитися чи взагалі з часом ставала протилежною. Зокрема
автори фундаментальної праці «Матеріали для географії та статистики Росії, зібрані
офіцерами Генерального штабу. Катеринославська губернія», аналізуючи стан економічного
розвитку південноросійського краю у 50-х рр. ХІХ ст., стверджували: «…призначена для
хліборобства і скотарства, Катеринославська губернія навряд чи досягне коли-небудь
високого ступеня розвитку в ній фабричної та заводської промисловості. Причинами цього є
брак робочих рук і брак палива для мануфактурної промисловості» [6, 190]. Проте вже через
20 років Донбас, більша частина якого територіально перебувала у складі Катеринославської
губернії, не тільки увійде до переліку промислово розвинутих центрів України, а й за
деякими показниками стане лідером промислового піднесення України й усієї Російської
імперії. У 1900 р. в регіоні видобуток вугілля збільшився у 40 разів і становив 68,9 %
загального видобутку вугілля в Росії. І в 1912 р. у довідковому виданні – «Вся Росія» – про
копалини Катеринославської губернії написано вже зовсім інше: наголошується, що вони
містять «невичерпні мінеральні багатства» [7, стб. 49].
До найважливішої групи довідників, що виходили друком у Російській імперії у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. і містили ґрунтовний інформаційний ресурс, слід віднести
пам’ятні книжки, які готували на рівні окремих територій представники губернських
статистичних органів. Перші губернські пам’ятні книжки були видані в Оренбурзі у 1830-ті
рр., трохи пізніше такі збірники почали видавати у Віленській, Ковенській, Мінській та
Гродненській губерніях. З часом традиція таких видань поширилась на всі губернії.
Слід відзначити, що на відміну, наприклад, від губернських відомостей, які з 1838 р.
регулярно і одночасно почали виходити у 42 губерніях імперії за рішенням центральної влади,
видання пам’ятних книжок у тій чи іншій губернії на початковому етапі залежало перш за все
від двох чинників – від ініціативи у цьому питанні місцевих чиновників та інтелігенції і, що
особливо важливо, від підтримки губернської адміністрації. До середини 1850-х рр.
центральна влада не робила жодних кроків щодо визначення порядку видання пам’ятних
книжок у загальнодержавному масштабі і регламентування їхнього змісту. У кожному
окремому випадку питання про видання пам’ятної книжки в тій чи іншій губернії розглядалось
і вирішувалося в центральних урядових установах окремо [8, с. 29].
4 жовтня 1855 р. імператор Олександр II затвердив положення Комітету міністрів про
порядок проходження цензури пам’ятними книжками.
Основні цілі і завдання видання пам’ятних книжок на загальнодержавному рівні
сформульовано у циркулярному листі міністра внутрішніх справ С. Ланського від 1859 р.,
який було розіслано всім губернаторам і начальникам областей імперії. У листі зазначалося,
що точне уявлення про стан губерній можуть дати «статистичні дані про народонаселення і
промислові та продуктивні сили взагалі, що обробляються у губернських статистичних
комітетах, так само як і відомості, що зосереджуються, згідно із законом, у губернському
управлінні, про адміністративний поділ і склад губерній. Зведення усіх цих даних у загальну
відомість становить істотну користь: воно знайомить місцевих жителів і публіку взагалі з
адміністративним і господарським становищем губернії; може викликати розгляд, особливо
найближчий, місцевий, відомостей, що повідомляються, і тим самим сприяти виправленню і
доповненню приватними дослідженнями неточних або неповних відомостей, зібраних
офіційним шляхом. Найзручнішим засобом для поширення таких відомостей може бути
видання губернських пам’ятних книжок, щорічно або принаймні через кожні два або три
роки» [9, с. 375].
У зазначеному документі чітко встановлювалися також вимоги до змісту матеріалів, що
включаються до пам’ятних книжок. С. Ланськой відмічав, що, бажано було б включати до
них статистичні відомості про губернії, які щорічно збиралися і доставлялися губернськими
статистичними комітетами до центрального статистичного комітету, відомості про
адміністративний поділ губернії (число повітів, округів, волостей, парафій тощо),
чисельність населення, шляхи і засоби сполучення, податі і земські повинності, а також
губернський адрес-календар. До цих головних, на думку міністра внутрішніх справ,
відомостей періодично можна було б додавати статистику, наприклад, про кількість земель,
стан землеробства, сільських промислів і фабричної промисловості, торгівлі, про народну
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освіту. Рекомендувалося також публікувати у пам’ятних книжках різні топографічні та
історичні дослідження й описи міст та інших місцевостей губернії.
Відомий бібліограф і джерелознавець Н. Балацька так оцінила значення цього джерела для
дослідження історії Російської імперії: «Особлива цінність пам’ятних книжок для істориків і
краєзнавців полягає в тому, що вони дають змогу у всіх подробицях відтворити картину
повсякденного життя губернії або області, окремого населеного пункту або місцевості на її
території; отримати «з перших рук» не спотворені пізнішими виправленнями відомості про
склад і заняття жителів, стан природи, економіки, культури, побуту; спостерігати за змінами,
що відбувалися в губернії або області рік за роком, протягом більш ніж 60 років (з середини
ХІХ ст. до 1917 року включно). Подібність складу і способів збирання відомостей, що
включаються до збірки, самої структури губернських і обласних пам’ятних книжок, що
видавалися практично на всій території Російської імперії, забезпечує можливість
порівняння й узагальнення даних за певні роки або періоди за кількома губерніями або
областями» [10, с. 7].
Утім, на недостатність уваги науковців-дослідників до цього важливого історичного
джерела звертає увагу вітчизняний фахівець М. Казьмирчук: «Попри наявність цілого
комплексу цих опублікованих джерел у бібліотеках України вони залишаються ще досі
недостатньо використаними і недослідженими. Науковці лише зрідка звертаються до них при
висвітленні певних проблем» [3].
У Катеринославській губернії перша пам’ятна книжка була надрукована у 1864 р. У
виданні на 1900 р. повідомлялося, що статистичний комітет губернії вже опублікував збірки
на 1864, 1867, 1875, 1889, 1895, 1900 роки. На початку ХХ ст. видання виходило як пам’ятна
книжка і адрес-календар на 1901, 1903, 1911, 1912, 1913 роки. На 1914–1917 роки видання
друкувалося у вигляді адрес-календаря.
З 1909 р. в Катеринославі почало виходити ще одне довідкове видання – «Придніпров’я».
Редактором і видавцем цього південно-російського щорічника був підполковник у відставці
О. Авчинніков, якого згодом було обрано дійсним членом Катеринославського губернського
статистичного комітету. У щорічнику, крім спеціальних, календарних і довідкових
відомостей, був розділ, присвячений опису промислового, історичного і культурного
розвитку краю. У кожному збірнику на перших сторінках публікувався список статей,
розміщених у попередніх випусках «Придніпров’я», що можна вважати спробою складання
покажчиків з історії краю [11].
На перших і останніх сторінках «Придніпров’я» друкувалася велика кількість рекламних
оголошень різних фірм, товариств тощо. Реклама зробила видання надзвичайно дешевим
(75 коп. в обкладинці), а отже, й доступним для різних верств населення. Спільні завдання
зблизили авторів «Придніпров’я» з видавцями пам’ятних книжок. У 1914 р. під редакцією
секретаря статистичного комітету М. Подковирова та О. Авчиннікова у друкарні
Губернського правління вийшов у світ альманах під назвою «Щорічник Придніпров’я і
Пам’ятна книжка Катеринославської губернії на 1914 рік». Імовірно, основна причина появи
такого союзу полягала в тому, що «Придніпров’я» було більш конкурентоспроможним
виданням, а «Пам’ятні книжки», як друкований орган державної організації, вже набули
досвіду роботи в пошуку та отриманні інформації [12].
Класична структура пам’ятних книжок складалася з чотирьох розділів: 1) адрес-календар
(перелік усіх державних установ з їхнім особовим складом); 2) адміністративний довідник
(інформація про територіальний поділ губерній); 3) статистичний огляд (статистичні таблиці
землеволодінь, сільськогосподарської діяльності, освіти, медицини, відомості про кількість
населення тощо); 4) науково-краєзнавчий огляд (статті з історії, етнографії краю,
археографічні та бібліографічні матеріали).
Але кожна губернія все ж таки по-різному наповнювала інформативну складову власних
видань. До того ж навіть у межах однієї губернії, підготовлені практично одним і тим самим
органом (частіше за все – губернським статистичним комітетом), книжки мали різний
інформаційний ресурс. Тому зазначена структура була хоча й типовою, але приблизною й
орієнтовною. Так, «Пам’ятна книжка Катеринославської губернії на 1864 рік» складалася з
трьох розділів. У першому – «Адрес-календар» – містилися повідомлення про різні державні
129

відомства, міське і повітове управління. Другий розділ мав назву «Статистичні відомості про
губернії». Тут подано кількісну інформацію про чисельність населення (за станами та
віросповіданням), про будівлі, заводи і фабрики, видані торгові свідоцтва, про користування
селянськими, поміщицькими, казенними землями, про ціни на хліб і фураж тощо.
Дуже важливий ресурс у цьому виданні з точки зору аналізу соціально-економічних
процесів та особливостей розвитку регіону містить частина статистичних відомостей під
назвою «Опис міст Катеринославської губернії». Про окремі населені пункти джерело
наводить такі дані: площа поселення, кількість вулиць і провулків та їх протяжність, число
житлових будівель (з розподілом за матеріалом споруди і покрівлі), ліхтарів, число забитої
худоби на бойнях, склад пожежних обозів, загальна чисельність населення та його
національний, статевий і віросповідний склад, кількість лікарень і чисельність лікарів,
кількість готелів, заїжджих дворів, трактирів, харчевень, буфетів і пивних, середня вартість
найму квартири, ціни на дрова, вугілля, гас, свічки, зарплата домашньої прислуги і
чорноробів, роздрібна вартість хліба, м’яса, солі і цукру, кількість богослужбових будівель і
кладовищ різних конфесій, склад навчальних закладів і кількість учнів, кількість фабрик,
заводів і ремісничих закладів, сума їхнього річного виробництва та чисельність робітників і
ремісників, торговельні обіги, капітали та кількість купців з розподілом за гільдіями, склад
громадського управління, баланс місцевого бюджету. Часто видання вміщувало невелику
історичну довідку щодо отримання статусу міста, зображення його герба, статистичні
відомості про кількість перших мешканців та їх заняття [13, с. 181–183]. Безперечно,
кількість інформації залежала від значення та статусу населеного пункту. Більш ретельно
укладачі пам’ятної книжки підходили до даних про такі міста, як Катеринослав,
Новомосковськ, Ростов-на-Дону, Маріуполь, Павлоград, Бахмут. Відомості про інші населені
пункти могли бути представлені короткими довідками.
У останньому розділі пам’ятної книжки – «Різні відомості» – публікувалися всілякі
документи, насамперед із господарсько-промислової сфери.
З часом структура пам’ятних книжок змінилася: частина матеріалу подавалася у нових
рубриках, з’явилися не тільки довідкові, а й аналітичні матеріали, що формувалися на
підставі використання статей з інших джерел або спеціально підготовлених для довідкового
видання. З 1867 р. укладачі збірки заклали добру традицію – не обмежувати зміст видання
адрес-календарем, різними довідковими та деякими великими статистичними відомостями. У
пам’ятних книжках почали публікуватися змістовні й цікаві нариси з опису
Катеринославської губернії. Наприклад, у виданні за 1867 р. вміщено статті
А. Скальковського «Ростов-на-Дону», протоієрея І. Кареліна «Нікополь», І. Ващинського
«Про ярмарки у Катеринославі, Новомосковську та Нікополі» [14]. У книжці за 1895 р.
цікаву інформацію містять публікації І. Акинфієва «Клімат Катеринослава» і «Квітковий
календар», статті К. Воїнова «Короткий нарис діяльності Катеринославського губернського
земства за останнє десятиліття 1884–1893 рр.» і «Статистика губернії», «Видобувна і
обробна промисловість Катеринославської губернії» та низка інших нарисів про діяльність
губернського земства, відділень державного, дворянського і селянського банків, товариства
взаємного кредиту, губернського піклування дитячих притулків [15]. Утім, такі публікації не
мали характеру систематичного дослідження. У виданні 1899 р. губернський статистичний
комітет опублікував рішення: «...приступити до дослідження сучасного становища
Катеринославської губернії і розвитку різних сторін її життя з тим, щоб представити
загальну картину її перебігу за якнайбільший час згідно з наявними у розпорядженні
комітету матеріалами». Головний редактор і укладач збірки – секретар статистичного
комітету Катеринославської губернії Я. Гололобов зазначив, що такі праці передбачалося
друкувати постійно у щорічних виданнях [16, с. 2].
Найбільший інформаційний ресурс із питань економічного життя губернії і соціальних
процесів у регіоні у виданні на 1900 р. зосереджений в аналітичних публікаціях М. Гельрота
«Мобілізація земельної власності в Катеринославській губернії з 1861 по 1898 роки»,
П. Лисицина «Нарис сільськогосподарської промисловості в Катеринославській губернії за
1867–1897 роки», Д. Линтварева «Фабрично-заводська промисловість Катеринославської
губернії», «Нарис торгівлі в Катеринославській губернії за 1896, 1897 і 1898 роки».
130

Пам’ятні книжки, які видавалися в 90-х роках ХІХ ст., активно використовували свої
шпальти для розміщення реклами. Оголошення друкувалися на платній основі, тож укладачі
таким чином намагалися частково вирішити питання фінансування нових накладів видань.
Водночас зміст рекламних сторінок становить також важливий інформаційний ресурс,
оскільки в оголошеннях власники торгово-промислових закладів, аби привернути увагу
споживачів до пропонованих товарів, часто супроводжували рекламу описом своїх
досягнень. Наприклад у виданні «Адрес-календар і пам’ятна книжка Катеринославської
губернії на 1912 рік» Товариство пивоварного заводу нащадків Ф. Боте у рекламному
оголошенні інформує покупців, що висока якість їхньої продукції була оцінена Великою
срібною медаллю на Південно-Російській обласній виставці та Великою золотою медаллю на
сільськогосподарській виставці Області Війська Донського у Кам’янську [17].
Незважаючи на різноманітні форми викладу матеріалу, найважливішу для сучасного
дослідника інформацію слід шукати саме у конкретних відомостях, наведених у розділах
пам’ятних книжок про окремі населені пункти чи у торговельних і промислових підрозділах.
Значний спектр інформації про розвиток міського господарства, становище у сфері
медичного обслуговування, освіти, водопостачання, послуг, зв’язку та транспорту, про ціни
на основні продукти харчування та вироблену на промислових підприємствах продукцію
міститься у статистичних відомостях про рівень розвитку містечок і селищ. Наприклад у
виданні 1895 р. зазначено, що у губернії працювала 81 лікарня, у тому числі 9 – при
фабриках та заводах, 11 були відкриті приватними особами [15, с. 37]. Наведені відомості
про рівень фінансування у 1889 р. дають змогу побачити співвідношення грошового
утримання освіти і поліцейських структур у повітовому населеному пункті Слов’яносербську
з населенням понад 3 тисячі осіб: на освіту витрачено лише 735 руб., у той час як на
утримання поліції – 1963 руб. [18, с. 84]. Тож оперуючи такими даними, нескладно
визначити державні пріоритетні напрями розвитку місцевості.
Укладачі проводили додаткову роботу задля того, щоб видання містило різноманіття
показників торгово-промислового розвитку регіону. Одиницею спостереження виступав
торговельний і промисловий заклад: галузь, вид виробництва, асортимент виробленої і
реалізованої продукції, місцезнаходження підприємства, перелік власників, товариських
асоціацій. Статистична інформація формувалася частіше за все методом одноразового
дослідження, у формі анкет, які заповнювалися власниками закладів або їхніми
управляючими.
У різні періоди співвідношення інформації у торговельному та промисловому підрозділах
неоднакове. Торговельний відділ відрізняється більшими розмірами, іноді з виділенням
торгових закладів і фірм. Промисловий відділ репрезентує фабрики, заводи і промислові
підприємства губернії.
У торговельному відділі представлені: агенти і контори пароплавних, страхових і
транспортних підприємств, банки, їхні відділення та агенти, бухгалтерія, аптеки, аптекарські
магазини, бакалія і колоніальні товари, галантерея, гастрономічні товари, готелі, торгові
заклади різної спеціалізації. Слід зазначити, що перелік усіх торгових закладів і товарів, які
реалізувалися, дає змогу досліднику простежити характер спеціалізації торгівлі, а
персоналізований перелік власників з адресою торгового закладу, включаючи найвіддаленіші
куточки регіону, у динаміці показує широту охоплення стаціонарною торгівлею соціальних
верств населення міст і сіл.
Довідкові видання репрезентують спектр купівлі-продажу товарів, привізних і місцевого
походження, крім того, ці джерела містять одноразові інформативні відомості про
різнорівневі форми стаціонарної торгівлі. Проте науковці мають враховувати, що частина
власників або працівників могла не заповнити анкету, або навіть внести до неї не зовсім
правдиву інформацію (особливо щодо обліку персоналу і його зарплатні, асортименту, рівня
представленості закладу в регіоні чи країні загалом, цінової політики). Тож інформацію
пам’ятних книжок для отримання об’єктивної картини ступеня економічного розвитку краю
є сенс доповнювати архівними документами з канцелярій казначейств, податкових
інспекторів, губернських, повітових або земських установ.
Промисловий відділ видання містить дещо менший комплекс показників закладів регіону:
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назва заводу або фірми, його належність (прізвище власника і керівника),
місцезнаходження, характер виробництва, адреса. Інформація про економічні форми і
ступінь розвитку підприємства могла мати прихований характер, оскільки не завжди
повідомлялося число робітників, сума виробництв і наявність технічних засобів. Для
точнішого визначення інформаційних можливостей, виявлення ступеня повноти і
достовірності аналізованого джерела з вивчення тенденцій розвитку промисловості регіону
необхідно також проводити зіставно-порівняльний аналіз відомостей із відповідними даними
державних установ, відомостями фундаментальних довідкових видань, що готувалися на
загальнодержавному рівні і складалися на підставі звітності Міністерства внутрішніх справ
або інших міністерств.
На конкретному прикладі наведемо можливості використання інформаційного ресурсу
пам’ятних книжок Катеринославської губернії. Каталізатором промислового піднесення
регіону виступало будівництво залізниць. Залізниці створювали сприятливі умови для
розвитку
металургії
та
машинобудування,
швидкого
поширення
товарного
сільськогосподарського виробництва. Мережа залізниць збільшувала ринок вже тим, що сама
споживала промислову продукцію, підвищуючи потребу у зростанні виробництва
металургійних заводів, вугільної та машинобудівної галузей промисловості України. Укладачі
довідкових видань не могли оминути такої важливої інформації про розвиток краю. Тож
відомості про залізниці та їхній економічний потенціал містяться у виданнях різних років.
Значення збудованих у 80–90-ті рр. ХІХ ст. залізничних колій для розвитку виробництва
наочно демонструють наступні дані. У Катеринославській губернії до 1850-х рр. видобувалося
не більше 500 тис. пудів вугілля, а в 1870 р., з появою перших залізниць, видобуток сягнув 15,5
млн пудів [18, с. 233]. Лише у 1888 р. залізниці використали 36 млн пудів, або 60 тисяч вагонів
вугілля, видобутого тільки у Катеринославській губернії [18, с. 235]. Крім того, залізниці
збільшили ринок територіально – за рахунок приєднання до нього окраїн. Вони надійно
з’єднували між собою різні регіони, місця виробництва та споживання, прискорюючи та
здешевлюючи доставку сировини і товарів.
Найважливішими в індустріальному піднесенні східноукраїнських територій вважаються
металургійна та машинобудівна промисловість. Аналіз відомостей, наведених у довідкових
виданнях різних років, дає змогу зробити суттєві висновки щодо цього спектра економічного
розвитку. Звернемо увагу лише на заклади приватної власності, оскільки промисловим
велетням Катеринославщини присвячено значно більше уваги дослідників.
До 1871 р. у регіоні працював лише один чавуноливарний завод у Луганську, який належав
казні. Однак після відкриття на початку 70-х років ХІХ ст. заводів Юза та Пастухова це
підприємство не витримало конкуренції з боку більш потужних та краще технічно
обладнаних заводів і в 1887 р. його було закрито. У 1888 р. додалися ще три
приватновласницьких підприємства – у Бахмуті (одне) і в Маріуполі (два), на яких
налічувалося 64 працівники і вироблялося продукції загальною вартістю понад 24 тис. руб.
[18, с. 282–285]. Довідник Катеринославської губернії на 1913 р. серед підприємств
металургійного та машинобудівного виробництва називає вже 18 приватновласницьких
заводів. Окрім вже відомих на той час заводів Васильєва, Легіна, Нібура, Вендеровича,
Сойфера та братів Вараксиних, у списку з’явилися дрото-цвяховий завод Урдекона і
Дюшесана у м. Бахмуті, у Бахмутському повіті – механічний завод Імбердиса у колонії НьюЙорк, чавуноливарний завод М. Редькіна у с. Олексіївка, майстерня Вавинкенроха у с.
Верхнє, чавуноливарний завод Т. Гуткіна у м. Луганську, машинобудівна майстерня
Вердникова у м. Маріуполі. Деякі підприємці розширили власну справу. Так, Боссе і
Генефельд відкрили новий чавуноливарний завод у Лозово-Павлівці Бахмутського повіту, а
підприємець Я. Нібур, окрім старого заводу, відкрив у колонії Нью-Йорк ще й завод
землеробських машин. Проте за цей період зникли з ринку виробників металообробної
продукції підприємства Квельса, Фемпеля і Олів’є, Балиша та Уварова [19, с. 42–45].
Загалом, аналізуючи результати діяльності підприємців Катеринославщини у галузі
промислового виробництва з 1860 до 1913 р., треба зазначити, що потужність підприємств з
дореформеного періоду підвищилась у десятки разів. Якщо в 1860 р. усі підприємства
Катеринославської губернії загалом виготовляли продукції на 2 млн руб. [6, с. 121], то у
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1913 р. такий показник забезпечувала продукція промислових підприємств лише одного
повітового міста губернії – Бахмута. Для порівняння наведемо показники вартості цієї
продукції, виробленої деякими центрами промисловості регіону: Луганськ – 1 887 786 руб.,
Маріуполь – 18 665 500 руб., Юзівка – 34 913 520 руб. Тобто лише чотири ненайбільших
міста Катеринославської губернії виробляли продукції на підприємствах різних галузей
промисловості на 57 466 806 руб. [19, с. 30–37].
Отже, інформація пам’ятних книжок Катеринославської губернії різних років дає змогу
зробити ґрунтовні висновки щодо особливостей перебігу соціально-економічних процесів
загалом та окремих аспектів розвитку регіону. Таким чином, пам’ятні книжки
Катеринославської губернії мали важливе значення для подальших дослідників, оскільки
вони були прикладом для майбутніх регіональних видавців, які з’явилися багато років
потому. Вони містять унікальний краєзнавчий матеріал, що становить великий інтерес для
сучасних істориків і регіоналістів. Особлива цінність пам’ятних книжок полягає у тому, що
вони дають змогу «побачити» картину повсякденного життя губернії очима її сучасників. І,
враховуючи те, що пам’ятні книжки були типовим виданням, дослідники можуть
простежити динаміку багатьох соціально-економічних процесів, які відбувалися протягом
другої половини XIX – початку ХХ ст. Тож пам’ятні книжки, як і інші довідкові видання
часів Російської імперії, мають потужний, але недостатньо опрацьований і оцінений
сучасними дослідниками інформаційний ресурс, робота з яким ще попереду.
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The history of publishing of reference books of Ekaterinoslav province is analyzed, data on its
compilers are resulted, the structure and the maintenance of these historical sources is considered.
Special focuse is on the analysis of materials, which inform about the peculiarities of development of
individual settlements, towns and villages of the region. Specific examples show the possibility of
using an information resource of reference book to characterize the level industrial boom in
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Справочные издания как источник изучения социально-экономической истории (на
примере памятных книжек Екатеринославской губернии: XIX – нач. ХХ в.)
В статье проанализирована история издания памятных книжек в Российской империи и
Екатеринославской губернии, приведены сведения об их составителях, рассмотрены
структура и содержание этого вида исторического источника. Акцентировано внимание на
анализе материалов, информирующих об особенностях развития отдельных населенных
пунктов, городов и сел региона. На конкретных примерах показана возможность
использования информационного ресурса справочного издания для характеристики уровня
промышленного подъема в Екатеринославской губернии. Выделены особенности отражения
в памятных книжках уровня развития торговых отношений в крае. Подчеркивается
необходимость сравнения опубликованных сведений различных источников для объективного анализа развития социально-экономических процессов в Украине.
Ключевые слова: история, краеведение, Екатеринославская губерния, памятная книга,
адрес-календарь.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРТІЙНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена окресленню основних напрямів дослідження партійних засобів масової
комунікації у вітчизняній науці. Акцентовано увагу на специфіці вивчення партійних ЗМК у
сучасному українському бібліотекознавстві. Розкрито висвітлення у вітчизняному науковому доробку
особливостей функціонування засобів масової комунікації, формування газетних фондів бібліотек,
збереження інформації ЗМК для подальшого використання.
Ключові слова: партійні засоби масової комунікації; дослідження ЗМК; пресса; електронні ЗМК;
інтернет-ЗМІ; СІАЗ НБУВ.

В умовах становлення демократичного суспільства в Україні зростає роль різних засобів
масової комунікації (ЗМК), які стають посередником між владою, різними політичними
силами і пересічними громадянами. Важливі зміни у суспільстві відбуваються за участі
засобів масової комунікації і, у певному сенсі, обумовлені останніми. Політичні
перетворення у країні приречені на невдачу без їх відповідного інформаційного супроводу.
Аналіз матеріалів ЗМК дає змогу визначити основні тенденції суспільно-політичних
процесів, ландшафт партійного поля, специфіку економічних відносин і стратегій, соціальні
проблеми і трансформації, особливості соціально-комунікаційної взаємодії. Саме тому
дослідження ЗМК привертає наукову увагу фахівців з різних галузей знань – політології,
журналістики, філології, історії, соціальних комунікацій і є одним з важливих напрямів
діяльності науково-аналітичних підрозділів бібліотечних установ.
Дослідники звертають увагу не лише на особливості функціонування засобів масової
комунікації, а й на важливість вирішення питання збереження інформації сучасних ЗМК для
подальших досліджень. Окрім цього, актуальним є напрацювання методик роботи з
інформацією ЗМК, враховуючи специфіку мережевих ЗМК.
У системі ЗМК одними з найбільш впливових та інформативних з точки зору
відображення суспільно-політичних процесів є партійні ЗМК, оскільки саме політичні партії
мають на меті здобуття влади в державі. Отже, прямим завданням партійних ЗМК є не
просто інформування суспільства про якісь події, а залучення громадян до підтримки певної
партії. Відповідно до цього завдання партійні ЗМК намагаються розміщувати таку
інформацію, яка найбільше відповідатиме суспільним очікуванням і настроям. З огляду на це
в процесі інформаційно-аналітичної діяльності інформація партійних ЗМК є важливим
джерелом для вивчення як тенденцій суспільно-політичної боротьби, розвитку партійної та
політичної систем, так і для загальної характеристики суспільного розвитку, індикатором
якого виступають відображені в інформації партійних ЗМК суспільні потреби.
Дослідження партійних ЗМК як об’єкта бібліотечно-інформаційної діяльності в
загальному вигляді передбачає розгляд таких аспектів, як комплектування партійних ЗМК
інформацією, її збереження та систематизація, організація доступу до неї, створення на її
основі аналітичного продукту. При цьому достовірності висновків дослідника-аналітика
сприятиме розуміння ним специфіки функціонування, завдань та ролі партійних ЗМК в
системі соціальних комунікацій, особливостей їх інформаційного наповнення, тенденцій
розвитку тощо.
Висвітлення сучасного стану наукового осмислення цих питань і є метою пропонованого
дослідження.
Вивчення особливостей функціонування та ролі в сучасному суспільстві партійних ЗМК
активізувалося з початком формування багатопартійної системи в незалежній Україні.
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Потужна історіографія вивчення різних видів засобів масової комунікації, можливості
застосування міждисциплінарного підходу створюють перспективи для системного аналізу
дослідження не лише друкованих ЗМІ як цілісного явища, а й електронних ЗМК.
Присвячені ЗМК дослідження можна систематизувати у дві великі групи: перша – праці,
присвячені вивченню особливостей функціонування та ролі ЗМК в системі соціальних
комунікацій; друга – праці, в яких ЗМК розглядаються як джерело досліджень і об’єкт
бібліотечно-інформаційної діяльності.
До першої групи належить переважна більшість досліджень, які стосуються друкованих
періодичних видань і частково – електронних. При цьому більшість фундаментальних праць
дослідників присвячені функціонуванню засобів масової комунікації в цілому, лише
опосередковано висвітлюючи партійні ЗМК.
Різні аспекти ролі ЗМІ у забезпеченні відкритості інформаційних систем та
демократичного суспільства розглядаються в численних дослідженнях зарубіжних авторів
(С. Белл-Рокич, Д. Блумлер, Д. Клаппер, Б. Коген, П. Лазарсфельд, Дж. Лалл, Г. Лассвелл,
У. Ліппманн, Э. Ноель-Нойман, Т. Петерсон, Е. Роджерс, Ф. Сіберт, В. Шрамм та ін.). Серед
праць українських авторів останніх десятиліть, в яких досліджуються проблеми масмедійних процесів та роль ЗМІ в сучасному світі і які мають більш загальний характер, слід
назвати публікації О. Гриценка, Л. Губерського, В. Іванова, Н. Костенко, Є. Макаренко,
А. Москаленка, А. Ручки та інших. Проблемам мас-медіа в контексті паблік рілейшнз
присвятили свої дослідження В. Королько, В. Моїсєєв, Г. Почепцов. Різні аспекти
теоретичних та практичних питань діяльності ЗМІ в сучасних умовах висвітлено в
публікаціях таких українських авторів, як В. Бадрак, Г. Вартанов, В. Здоровега, В. Іваненко,
С. Квіт, О. Копиленко, В. Кравченко, І. Крупський, О. Кузнєцова, В. Лизанчук, Й. Лось,
І. Мащенко, О. Мелещенко, Л. Мукомела, І. Ненов, І. Паславський, Т. Петрів, В. Різун,
О. Сибірякова, М. Скуленко, І. Слісаренко, А. Чічановський, О. Чекмишев, В. Шкляр та ін.
Також заслуговують на увагу праці С. Телешуна, В. Журавського, С. Томенка, присвячені
проблемам удосконалення демократичного суспільства в Україні, та Е. Мамонтової, яка
розглядає роль преси в процесах демократичних перетворень. Особливо слід відзначити
дисертаційні дослідження, присвячені проблемам сучасних соціально-економічних
трансформацій та ролі в них мас-медіа. Це, зокрема, праці В. Баркова, В. Безверхого,
А. Грамчука та О. Задоянчука, в яких розглядаються проблеми становлення громадянського
суспільства, а також дисертація В. Бебика, присвячена темі політичного маркетингу в
сучасному суспільстві.
Проблеми глобалізаційних процесів і впливу їх на демократичні перетворення в Україні
розглянуті, зокрема, в дисертаційному дослідженні та монографії О. Зернецької [28]. У
монографії вперше у вітчизняній політологічній науці комплексно досліджуються глобальні
трансформації систем масової комунікації кінця XX ст. як нового фактора міжнародних
відносин. У контексті революційних змін у галузі новітніх технологій, кабельного й
супутникового ТВ та розвитку диджиталізації розглядаються системи мас-медіа на
державному, регіональному і глобальному рівнях.
Висвітлюється роль міжнародних і регіональних організацій у регулюванні відносин у
галузі масової комунікації; аналізуються стан і тенденції розвитку медіа-системи в Україні та
заходи щодо її входження в європейський і світовий комунікаційний простір.
Останнім часом до означеної проблеми неодноразово зверталися й російські дослідники.
Слід, зокрема, відзначити праці В. Алексєєва, М. Вершиніна, М. Гуревич, Л. Землянової,
Е. Каца, І. Мелюхіна та О. Шахтемірової.
Кількість наукових досліджень ЗМК з кожним роком зростає. Саме це засвідчують
статистичні дані, адже кількість захищених останніми роками кандидатських і докторських
дисертацій зі згаданої тематики різко зросла. За інформацією статистичного збірника «Друк
України», в 1998 р. було видано усього 5 найменувань авторефератів дисертацій з теми
«Засоби масової інформації» (із загальної кількості – 2950). А вже в 1999–2000 рр. кількість
захищених дисертацій зросла приблизно в чотири рази [33]. За період 2000–2015 рр.
захищено вже понад 120 дисертацій, які стосуються ролі та функціонування ЗМК [1].
Причому переважна більшість праць присвячена традиційним засобам масової інформації
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(газети, радіо, телебачення) і лише в останні кілька років збільшилась кількість дисертацій,
що стосуються електронних ЗМК, їх функціонування, аналізу та збереження їхньої
інформації для подальшого використання.
У центрі уваги вітчизняних науковців – насамперед питання теорії масової комунікації, її
методології та методів дослідження. Серед оригінальних авторських праць, у яких
приділяється увага тим чи іншим аспектам методології вивчення ЗМК, слід назвати
дослідженння відомих пресознавців В. Іванова [31], А. Москаленка [34], Г. Почепцова [45],
Ю. Фінклера [59, 60], М. Романюка [ 48] та ін.
Привертають увагу дослідження С. Костилєвої [32, 33], що стосуються новітніх
вітчизняних ЗМІ, які, поставши перед потребою інформаційного обслуговування
суспільства, що декларує прагнення до демократичного самовизначення та орієнтацію на
загальнолюдські цінності, стикнулись з проблемами, зумовленими відсутністю тривалих
традицій функціонування преси за умов вільного висловлення власної думки. Дослідниця
також проаналізувала структурні елементи української періодики в умовах трансформацій
пострадянського суспільства, проблеми взаємодії політичної системи та системи ЗМК, вплив
державної політики в інформаційній сфері на принципи організації процесу їх діяльності.
Визначаючи перспективи розвитку вітчизняних ЗМК, С. Костилєва наголошує на
необхідності вироблення дієвих механізмів дотримання на практиці прогресивного
національного законодавства у галузі інформації, удосконалення механізмів державної
підтримки ЗМК та всебічного розвитку національного інформаційного простору України.
Низку праць присвяченно аналізу впливу ЗМК на свідомість користувачів інформації.
Зокрема, Л. Городенко досліджувала форми, методи та прийоми впливу на громадську думку,
що використовуються у засобах масової інформації (ЗМІ), приховані та явні можливості
впливу на громадськість (зокрема під час виборчих кампаній), а також приклади використання
такого впливу українськими журналістами [16].
О. Заславська у своєму дисертаційному дослідженні акцентує увагу на проблемі
моделювання засобами масової інформації політичної свідомості українського суспільства у
період президентської та парламентської виборчих кампаній 2004–2006 рр. [26]. Вона
визначила теоретико-методологічні особливості феноменів політичної свідомості,
комунікації та маркетингу, їх місце у політології, проаналізувала суть і ефективність певних
політичних технологій, зокрема політичного рекламування та «паблік рилейшнз», виборчих
технологій, формування іміджу політичного діяча, партії чи інших суб’єктів політичної
діяльності. На підставі одержаних емпіричних даних О. Заславська зробила висновок про
наявність і ступінь реального впливу засобів масової інформації на політичну свідомість
населення України.
Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія впливу на політичний процес
досліджується у праці О. Шермана. Розкриваються маніпулятивні засоби впливу на
громадську думку в процесі впровадження стереотипів, зокрема під час проведення
електоральних інформаційних кампаній та інформаційних війн [63].
Н. Гармаш у дисертаційному дослідженні доводить, що ЗМІ протягом свого існування
виробили велику кількість прийомів і методів маніпулювання громадською свідомістю, що
дають змогу впливати на електорат, особливо під час виборів [15].
Вплив ЗМК на формування громадської думки і суспільну свідомість досліджували
Г. Осика [35], Г. Шиллер [64], В. Зливков [29], М. Присяжнюк [46], М. Соколов [54],
С. Солонська [56] та ін.
У цілому більшість науковців погоджуються з тим, що в наш час функціонування ЗМІ
спрямоване не лише на пізнання та відображення дійсності, а й на її перетворення шляхом
впливу на свідомість суспільства, на спонукання мас до активних дій.
Дослідники вважають, що ЗМК представляють інтереси своїх власників і тому поширюють
відповідну інформацію. Так, сучасні ЗМК, наприклад окремої політичної партії,
представляючи інтереси невеликої частини соціуму, здійснюють інформаційний вплив на
погляди масової аудиторії щодо економічних, політичних, соціальних аспектів та щодо ролі
цієї партії в житті суспільства.
На переконання авторів досліджень, між собою конкурують уже не реальні політики й
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політичні об’єднання, а їхні образи, що транслюються на виборців через різних
посередників, і в такій ситуації надзвичайно зростає роль засобів масової інформації як
одного з основних інструментів доведення цих образів до виборця, впливу на його політичну
свідомість. Більшість вище названих авторів доводять, що важливу роль у формуванні
політичних орієнтацій громадян відіграють сучасне телебачення та друковані ЗМІ.
Разом з тим останнім часом усе більше дослідників звертають увагу на зростання впливу
мережевих ЗМК – інтернет-ЗМІ та соціальних медіа.
Так, О. Рябоконь вважає, що саме соціальні мережі все більше впливають на свідомість
людей. У своїй статті він розглядає основні принципи і форми функціонування політичного
сегмента соціальних мереж та посилення впливу їх на суспільну свідомість і способи
маніпулювання масовою свідомістю. Дослідник також відзначає зростаючі потреби
сучасного суспільства в отриманні ефективних механізмів контролю та запобігання
маніпуляційній діяльності деструктивних угруповань у соціальних мережах, а також
актуалізує необхідність розвитку суспільних інститутів сприяння підвищенню
інформаційної, правової та психологічної культури громадян [49].
Як важливий чинник становлення громадянського суспільства розглядає ЗМК у своєму
дослідженні І. Бойчук [7]. Науковець проаналізував теоретичні та практичні аспекти
функціонування ЗМІ як інституту громадянського суспільства в Україні, наголошуючи, що
ЗМІ в період загострення політичних конфліктів, у тому числі за умов так званої гібридної
війни, мають сприяти консолідації українського суспільства та діяти в інформаційному
просторі в одному напрямі – сприяти захисту національних інтересів, прав і свобод людини
та громадянина. І. Бойчук проаналізував форми, методи та способи впливу ЗМІ на
становлення громадянського суспільства, вплив всеукраїнських і регіональних засобів
масової інформації, зокрема в Івано-Франківській і Тернопільській областях, на становлення
та подальший розвиток інститутів громадянського суспільства, висвітлив стан нормативноправової регламентації діяльності ЗМІ в Україні та окреслив основні напрями вдосконалення
правового регулювання інформаційної діяльності в державі: функціонування українського
сегмента мережі Інтернет, зокрема інтернет-ЗМІ, що унеможливлювало б їх використання на
шкоду законним інтересам людини, суспільства та держави.
Ролі ЗМК у процесі становлення громадянського суспільства присвячено дослідження
Н. Дніпренко [20]. Автором обґрунтовано основні теоретико-практичні засади та визначено
механізми організації комунікацій у суспільстві, запропоновано нові філософські підходи до
формування державної політики в інформаційній сфері – комунікативної політики України,
визначено завдання державного управління щодо сприяння прискоренню процесу
становлення засобів масової комунікації, які мають замінити засоби масової інформації.
Натомість О. Трухачов дослідив соціокультурні й ідейно-політичні аспекти впливу
державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації, визначив сутність та мету
процесів їх взаємовпливу, проаналізував управлінську парадигму державно-виконавчих
установ з позиції масово-комунікаційної складової політики, розглянув структуру та
визначив специфіку діяльності ЗМІ в сучасному політичному просторі [57].
Переважна більшість названих вище праць ґрунтується на дослідженні друкованих видань,
радіо та телебачення, що характерне для 90-х років ХХ ст. На початку ХХІ ст. зростає роль
Інтернету та інших електронних ЗМК, тому дослідники все більше звертаються до проблеми
функціонування саме цих ЗМК. Суспільство XXI ст. справедливо називають інформаційним,
оскільки на сучасному етапі інформація стала чи не найважливішим чинником його
функціонування. Інтелектуальна потреба отримання нових знань як один з механізмів, що
зумовлюють існування і подальший розвиток суспільства, задовольняється у суспільстві
головним чином за допомогою засобів масового інформування – друкованих та електронних,
зокрема Інтернету. Масова комунікація набула такого поширення в усіх галузях людського
існування, що сьогодні практично неможливо уявити собі існування суспільства без
інформації та засобів її масового поширення, які постійно удосконалюються у бік
оперативності та зручності.
Сучасним електронним засобам комунікації присвячені дослідження М. Вершиніна [10,
11] та С. Туронка [58]. Зокрема, С. Туронок наголошує на динамічності розвитку інтернет140

середовища, його технологічності та вважає Інтернет економічним, культурним, і
політичним феноменом сучасності, з огляду на активізацію використання засобів Інтернету
політиками з метою впливу на аудиторію.
У свою чергу О. Полікарпова, аналізуючи стан сучасного суспільства і роль у ньому ЗМК,
відзначає, що мас-медіа стали одним з компонентів психосоціального середовища існування
людства і претендують на роль потужного чинника формування світогляду особистості і
ціннісної орієнтації суспільства. На переконання О. Полікарпової, ЗМК належить лідерство
щодо ідеологічного впливу на суспільство і особистість. Вони стали трансляторами
культурних досягнень і, безперечно, активно впливають на прийняття, або заперечення
суспільством тих чи інших цінностей культури. Водночас засоби масової інформації й самі
беруть участь у формуванні цих цінностей, причому ці процеси часто залишаються
безконтрольними
і
маловивченими.
Частково
це
обумовлено
традиційними
функціональними характеристиками ЗМІ, що визначають сферу їх впливу [37].
О. Гриценко акцентує увагу на стрімкому посиленні ролі нових електронних ЗМК [18, 19].
У своїх дослідженнях науковець наголошує на розвитку інформаційних технологій в останні
два десятиріччя ХХ ст. і на початку ХХІ ст., що сприяло не тільки появі й швидкому
поширенню нових електронних ЗМК, а й істотному розширенню функцій традиційних масмедіа та їх здатності впливати на формування політичної культури й ідеології, а також
трансформувати людську свідомість, спрямовуючи дію не лише на загальнолюдські ціннісні
орієнтації, а й на специфічні прояви національних особливостей.
За висновками О. Гриценка, розвиток інформаційних технологій та інформаційного
суспільства спричинив появу принципово нових можливостей одержання інформації про
діяльність державно-владних інституцій, результатом чого стало формування якісно нового
рівня політичної культури громадян, зростання їх політичної активності, виникнення нового
типу соціальної комунікації – альтернативної політичної комунікації «знизу», що є основною
передумовою формування громадянського суспільства.
На широких можливостях використання Інтернету для суспільного поступу, розвитку
електронної демократії та організації комунікації з потенційними виборцями наголошують
М. Згуровський [27] та К. Саркісова [53]. Як зазначає М. Згуровський, інтернет-технології та
інтелектуальні комп’ютерні системи відкривають широкі перспективи для прийдешніх
поколінь – вони дають змогу говорити про глобальні знання, що напрацьовуються світовим,
колективним розумом і належать до різних культур та виходять за межі локальних
контекстів.
Одним з таких суспільних здобутків є електронна демократія як форма політичної
комунікації, аналізу теоретико-методологічних засад якої і присвячено працю К. Саркісової.
Що стосується вивчення ЗМК політичних партій України, то цей процес перебуває на
початковому етапі. Партійним виданням і їх ролі у розбудові демократичного суспільства в
Україні науковці приділяли порівняно менше уваги. Переважно проблема розглядається в
загальному контексті ЗМІ. Серед праць, присвячених безпосередньо партійним ЗМК, варто
виокремити ґрунтовні дослідження Ю. Фінклера [61], А. Білецької [6], П. Шевченка [62],
П. Антоненко [5], В. Яблонського [66].
Науковці наголошують на тому, що для партій ЗМК є найдоступнішим засобом
пропаганди поглядів та ідей, а також активним учасником процесу масової комунікації.
Проблема тільки в тому, що вагомі суспільно-політичні повідомлення та аналітичні
матеріали в партійних ЗМК не стають предметом обговорення в журналістських колах, тим
паче в коридорах влади. На думку дослідників, про ефективність партійних видань у
наукових колах мова сьогодні не йде.
Враховуючи принципову неможливість для партійних журналістів абстрагуватися від
ідеологічних платформ, ідейних засад партійного органу, спостерігаємо у практиці партійних
публіцистів цілу систему засобів формування суспільної думки шляхом спрямування не
тільки особливим чином відібраної інформації, а й ретельно вивірених коментарів та
збудження позитивних чи негативних емоцій користувачів інформації.
Автори досліджень вважають, що журналісти і редактори партійних ЗМК України завжди
надавали і надають великого значення експресії текстів у своїх виданнях, справедливо
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розглядаючи актуалізацію стилістичного потенціалу емоційно-експресивної лексики як один
із найефективніших засобів досягнення поставлених цілей.
Серед різних партійних ЗМК усе більшу увагу дослідників привертають інтернетпредставництва політичних партій – офіційні сайти та сторінки в соціальних мережах.
О. Романенко у своїй роботі «Дослідження політичної комунікації польських партій у
соціальній мережі Facebook» [47] на прикладі Польщі проаналізувала досвід використання
соціальних мереж політичними партіями, представленими у парламенті, особливості
функціонування груп у соціальних мережах, виробила практичні рекомендації і теоретичні
узагальнення цього питання. Г. Агафонова приділила увагу питанням використання SMM у
оптимізації функціонування політичних партій в Україні [2]. А. Зуйковська, розглядаючи
соціальні мережі (Vkontakte, Facebook, Odnoklassniki(ua), Twitter) як комунікативне
середовище, в якому формується громадянська ідентичність українців, окреслила тенденцію
їх політизації та висвітлила рівень представництва суб’єктів політики (в тому числі
політичних партій), які впливають на політичний дискурс у соціальних мережах [30].
Окрема група наукових напрацювань присвячена вивченню ЗМК як джерела досліджень і
об’єкта бібліотечно-інформаційної діяльності.
З огляду на актуальність вивчення вітчизняних засобів масової комунікації, зокрема
партійних, з метою здійснення фундаментальних досліджень з історії національних
періодичних видань у 1992 р. при Львівській національній бібліотеці України ім. В. Стефаника було створено Науково-дослідний центр періодики та Дослідний центр історії
української преси. Одним із завдань цих наукових центрів є здійснення координації зусиль
усіх зацікавлених установ, організацій, окремих дослідників у справі вивчення історії
української періодики, зокрема партійної.
Науково-дослідним центром періодики при Львівській національній бібліотеці України ім.
В. Стефаника видано понад 130 фахових наукових праць, серед яких – хрестоматійні
видання, наукові дослідження, посібники, анотовані та систематичні покажчики, каталоги та
списки української періодики, матеріали, бібліографічні покажчики, монографії,
підготовлені та видані в НДІ пресознавства. Результати системних пресознавчих досліджень
фахівців Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника представлені в таких
основних виданнях Науково-дослідного інституту пресознавства, як «Збірник праць
Науково-дослідного центру періодики» (заснований 1993 р., виходить щорічно), «Періодика
Західної України 20–30-х рр. ХХ ст. : матеріали до бібліографії : у 5 т.» (1998–2003);
«Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника» (протягом
1994–2013 рр. вийшло 20 випусків); «Українська преса в Україні та світі XIX–XX ст. :
історико-бібліографічне дослідження» (2006. – Т. 1 : 1816–1890; 2009. – Т. 2 : 1891–1905 рр.;
2011. – Т. 3 : 1906–1910; 2014. – Т. 4 : 1911–1916 рр.); «Українські часописи Львова:
історико-бібліографічне дослідження : у 3 т., 4 кн.» (2001–2003).
Слід зазначити, що згадані праці висвітлюють переважно історію розвитку преси в Україні
у ХХ ст., не ставлячи за мету дослідження преси як об’єкта бібліотечно-інформаційної
діяльності.
Питання систематизації і збереження періодичних видань, надання до них широкого
доступу в бібліотечних установах вивчались фахівцями Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського (НБУВ). Зокрема, співробітники відділу газетних фондів підготували
низку наукових публікацій з актуальних питань збереження й використання газетних фондів
та впровадження інноваційних технологій у відділі газетних фондів НБУВ [4, 13].
На важливості формування і збереження газетних фондів та надання інформаційних
послуг користувачам наголошують такі науковці НБУВ, як Т. Борисенко, О. Залізнюк,
О. Заварзіна [8, 23, 24, 25], Н. Самохіна [51, 52], О. Вакульчук [9].
С. Дригайло у своїй дисертаційній праці на досвіді Національної бібліотеки України ім. В.
І. Вернадського (1991–2010) дослідив систему обслуговування газетними фондами в умовах
зростання інформаційних потреб читачів [21]. На основі аналізу основних етапів історії
відділу газетних фондів НБУВ науковець розкрив структуру, зміст і динаміку інформаційних
потреб читачів у газетних фондах та особливості інформаційно-комунікаційної діяльності,
спрямованої на задоволення цих потреб, а також запропонував концептуальну модель
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системи обслуговування користувачів газетними фондами в умовах інформатизації.
Разом з тим актуальні висновки щодо збереження й використання ЗМК в цих працях
стосуються переважно друкованих періодичних видань, які вже зберігаються у фондах
бібліотеки. Водночас поза науковою увагою залишаються питання комплектування
бібліотечних фондів інформацією електронних ЗМІ, зокрема інтернет-видань. Також не
враховується специфіка використання в аналітичній роботі інформації партійних ЗМК.
Вивченню інтернет-видань, зокрема партійних засобів масової комунікації, приділяють
увагу фахівці Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади
(СІАЗ) НБУВ, які досліджують особливості функціонування таких ЗМК, підходи до
збереження і подальшого використання розміщеної в них інформації.
Науковці СІАЗ підготували низку наукових публікацій, у яких акцентується увага на
основних тенденціях розвитку сучасних ЗМК у мережевому середовищі в умовах
глобалізації та посилення небезпечних інформаційних впливів, а також узагальнюється
досвід адаптації бібліотечно-інформаційної та науково-аналітичної діяльності інформаційноаналітичних підрозділів НБУВ до роботи з такими ресурсами. Зокрема, О. Саморукова в
статті «Відображення процесів демократизації в Україні в зарубіжних ЗМІ» [50] дослідила
особливості висвітлення української проблематики в іноземних ЗМІ, формування баз даних
зарубіжних публікацій з української тематики, аналітичного опрацювання зібраних
матеріалів для ухвалення оптимальних управлінських рішень і для джерельної бази наукових
досліджень. А також висвітлила роль бібліотечних інформаційно-аналітичних центрів у
проведенні відповідних досліджень.
У наукових публікаціях Н. Аксьонової, І. Вишневської [3, 12] розглядаються особливості
інформації, що циркулює в соціальних мережах, та специфіка її використання інформаційноаналітичними структурами бібліотек, процес розвитку сучасних соціальних інформаційних
комунікацій. Наголошується на особливостях маніпулятивних інформаційних технологій, що
застосовуються в Інтернеті, розглядаються сучасні форми цієї діяльності та ефективність її
впливу на свідомість і громадську думку.
Стаття О. Желай присвячена висвітленню інформаційно-аналітичної роботи Служби
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та Національної
юридичної бібліотеки – підрозділів НБУВ – щодо аналізу широкого кола питань розвитку
національного інформаційного простору та стосовно забезпечення процесу інформатизації
України як чинника протидії інформаційній агресії [22].
Г. Покровська розглянула особливості використання регіональних інтернет-ресурсів у
підготовці джерельної бази бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з метою
розширення джерел інформації, проаналізувала і висвітлила специфіку місцевих видань
окремих регіонів України [36]. Особливостям функціонування регіональних ЗМІ присвячене
дослідження І. Соколової, яка розглянула використання цього ресурсу в роботі бібліотек.
Особливу увагу приділено новим формам роботи з електронними періодичними виданнями
[55].
Натомість Н. Вітушко у своїй науковій статті акцентує увагу на значенні інформації у
формуванні системи національної безпеки за умов інформаційного протистояння, на
особливостях подання інформації в електронному інформаційному просторі, на ролі
електронних ЗМІ в поширенні недостовірної інформації та причинах цього явища.
Науковець висвітлює особливості організації за цих умов одного з етапів процесу підготовки
бібліотечного інформаційно-аналітичного дослідження – етапу перевірки інформації на
достовірність (на прикладі практики Служби інформаційно-аналітичного забезпечення
органів державної влади і Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського) [14].
Л. Чуприна в монографічному дослідженні проаналізував і узагальнив досвід
використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур
бібліотек, розкрив її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів.
Науковець дослідив вплив сучасних тенденцій розвитку інтернет-середовища на специфіку
виробництва, функціонування та використання бібліотечними структурами оперативної
інтернет-інформації в процесі інформаційно-аналітичної діяльності, висвітлив особливості
143

використання оперативної інтернет-інформації соціальних медіа як джерела для підготовки
інформаційно-аналітичного продукту [65].
Інформацію ЗМК в системі політичної комунікації розглядає Т. Гранчак. Вона акцентує
увагу на теоретичних, історичних, функціональних і прогностичних аспектах участі
соціального інституту бібліо- теки в процесах політичної комунікації. У своєму
монографічному дослідженні Т. Гранчак доводить, що бібліотека в системі політичної
комунікації функціонує як інформаційна база, опосередкований канал і функціональний
суб’єкт, здійснюючи при цьому більшість функцій політичної комунікації. За висновком
дослідниці, набуттю бібліотеками статусу суб’єктів політичної комунікації сприяли розвиток
інформаційної функції бібліотек, початок виробництва ними власної інформаційноаналітичної продукції на основі опрацювання матеріалів газетних публікацій [17].
Предметно питаннями збереження і використання інформації партійних ЗМК в процесі
інформаційно-аналітичної діяльності, особливостями їх розвитку в умовах поширення
електронних технологій займався автор, у працях якого розглядається місце інформації
партійних засобів масової комунікації в системі комунікативного ресурсу бібліотек,
простежується динаміка трансформації партійних ЗМІ від друкованих видань до
електронних, висвітлюється специфіка використання соціальних комунікаційних мереж у
політичній діяльності в сучасній Україні, аналізується досвід використання соціальних
мереж політичними партіями [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ].
Отже, дослідники звертають увагу не лише на особливості функціонування засобів масової
комунікації, а й на важливість вирішення питання збереження інформації сучасних ЗМК для
подальших досліджень. Окрім цього, привертають увагу напрацювання науковців щодо
методик роботи з інформацією ЗМК, враховуючи специфіку мережевих ЗМК. У центрі уваги
вітчизняних науковців насамперед питання теорії масової комунікації, її методології та
методів дослідження. При цьому більшість фундаментальних праць дослідників присвячені
функціонуванню засобів масової комунікації в цілому і лише опосередковано висвітлюються
партійні ЗМК. Науковці також вивчають проблеми глобалізаційних процесів та їх вплив на
демократичні перетворення в Україні. В окремих дослідженнях проаналізовано вплив ЗМК
на свідомість користувачів інформації, формування політичних стереотипів ЗМІ як
технологію впливу на політичний процес. ЗМК розглядаються як важливий чинник
становлення громадянського суспільства.
Останнім часом все більше наукової уваги приділяється зростанню впливу мережевих
ЗМК – інтернет-ЗМІ та соціальних медіа. Водночас партійні ЗМК та їх роль у розбудові
демократичного суспільства в Україні все ще недостатньо розкриті у фахових наукових
публікаціях. Науковці наголошують на тому, що ЗМК для партій є найдоступнішим засобом
пропаганди поглядів та ідей, а також активним учасником процесу масової комунікації. Але
проблема розглядається переважно в загальному контексті ЗМІ.
Недостатньо дослідженими залишаються партійні ЗМК і як об’єкт бібліотечноінформаційної діяльності. Наукові розвідки в цьому аспекті передбачають розгляд таких
питань, як комплектування бібліотечних фондів інформацією партійних ЗМК, її збереження
та систематизація, організація доступу до неї, створення на її основі аналітичного продукту.
Дедалі більшої актуальності набуває вирішення завдання комплектування бібліотечних фондів
інформацією електронних ЗМІ, зокрема інтернет-видань, розробки ефективних методик
використання інформації партійних ЗМК в аналітичній роботі. Це дає підстави більш глибоко
вивчати проблему функціонування партійних ЗМК, аналізувати їх зміст та опрацьовувати
методику збереження необхідної інформації для подальшого використання.
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Study of Party Mass Media of Ukraine as an Object of Library Informational Activity
Study of the functioning and place in modern society, the party of the mass media is important,
because these problems researchers are not so long ago. Powerful historiography of the study of
different types of communication media, the possibility of applying a multidisciplinary approach
creates opportunities for systematic studies analyzing not only the print media as an integral
phenomenon, but also electronic. The vast majority of research concerns periodicals and partially –
electronic. The majority of fundamental research works devoted to the functioning of the mass
media as a whole, only indirectly draws attention to the party.
The number of serious scientific research of the mass media is growing every year. That is
evidenced by the statistics, because the number of protected in recent years, master’s and doctoral
theses has increased dramatically. A significant part of the scientists in their research analyzed the
influence of mass media on the minds of the users of information. Researchers believe that the
means of mass communication represent the interests of the owners of these resources and
disseminate relevant information. Representing the interests of a small part of society, in particular
political party, modern means of mass communication is carried out informational impact on the
views of a mass audience for the economic, political and social issues and their role in society.
An important component of the work of researchers is to study the mass media as a source of
research and the object library and information work.
During the years of Ukrainian independence domestic researchers trained hundreds of scientific
papers, are protected thesis on the subject of the mass media. The vast majority of research concerns
the media and its role in society, but much less attention is given to the publication of the party and
the party as a whole means of mass communication that induces to enhance the study of this
problem.
Keywords: historiography, party mass communication, mass media studies, Research Center of
periodicals at the Lviv National Library named after V. Stefanik.
Андрей Потиха,
науч. сотр., Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Исследование партийных средств массовой коммуникации Украины как объекта
библиотечно-информационной деятельности
В статье обозначены основные направления исследований партийных средств массовой
коммуникации в отечественной науке. Акцентировано внимание на специфике изучения
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партийных СМК в современном украинском библиотековедении. Раскрыто отображение в
отечественных научных рефлексиях особенностей функционирования средств массовой
коммуникации, формирования газетных фондов библиотек, сохранения информации СМК
для последующего использования.
Подчеркивается, что большинство фундаментальних исследований посвящены
функционированию средств массовой коммуникации в целом, и только опосредованно
освещены партийные СМК. Недостаточно изученными остаются партийные СМК и как
объект библиотечно-информационной деятельности.
Это дает основания более глибоко изучать вопросы функционирования партийных СМК,
анализировать их содержание, разрабатывать методики комплектования библиотечных
фондов информацией партийных СМК, сохранения и систематизации, организации доступа к
необходимой информации, создания на ее основе аналитического продукта.
Ключевые слова: партийные средства массовой коммуникации, исследования СМК, пресса,
электронные СМК, интернет-СМИ, «СІАЗ» НБУВ.
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ
ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються основні напрями оцінювання наукової діяльності для виявлення перетину
дослідницьких інтересів, налагодження контактів та розширення міжнародних наукових комунікацій.
Приділяється увага дослідженням, які спрямовані на створення системи науково-аналітичного
забезпечення оцінювання дослідницької діяльності та прогнозування розвитку вітчизняної науки.
Ключові слова: бібліометрія; бібліометричні показники; бібліотечні установи; наукометрія;
наукометричні оцінки; суспільство знань; функції бібліотек.

Інтенсивний розвиток інформаційного суспільства та зростання суспільної потреби в
якісному інформаційному виробництві сприяють посиленню загальносуспільного інтересу
до проблем визначення критеріїв наукових досліджень.
Визначення сучасних критеріїв наукової діяльності знаходить своє відображення в
розробках вітчизняних наукових центрів, серед них – Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, відділ бібліометрії та
наукометрії Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) під
керівництвом Л. Костенка та ін.
Цією темою займалося багато дослідників. Зокрема, важливе значення мають праці
В. Налімова [15], Є. Кухарчук [10], І. Маршакової [13] та ін.
В Україні оцінка ефективності діяльності наукової установи визначається нормативними
актами «Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних)
установ», «Методика оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або
частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» і «Порядок оцінки розвитку
діяльності наукової установи», які затверджено Кабінетом Міністрів України. В основу
вищезазначених документів покладено результати розробок Інституту досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України.
Останнім часом дедалі гостріше постає питання про підвищення ефективності вітчизняної
науки, розробки чітких критеріїв оцінки її діяльності, аж до комплексного реформування
всієї системи, включаючи механізми фінансування, прийоми управління і структуру
виробничих відносин. Все це в рівній мірі стосується як фундаментальної, так і прикладної
науки. У зв’язку з цим спостерігається інтерес до розгляду питання про критерії оцінки та
показники, що використовуються для вимірювання ефективності діяльності вчених.
Метою дослідження є аналіз методики оцінювання ефективності наукової діяльності в
аспекті сучасного розвитку наукометрії.
Очевидно, ефект наукових досліджень може мати різну природу: економічний ефект
(зростання національного доходу, зменшення грошових витрат на виробництво продукції,
витрат на наукові дослідження тощо); соціально-економічний ефект (підвищення
продуктивності праці, поліпшення санітарно-гігієнічних, психологічних, організаційних
умов праці, захист природи).
Особливу сторону наукового дослідження характеризує результат, змістовність якого
перевіряється новизною, що є основним критерієм ефективності наукового дослідження.
Економічна ефективність характеризується вираженими у вартісних вимірах показниками
економії живої праці в суспільному виробництві, сфері послуг, які отримано від
використання результатів науково-дослідницької діяльності та порівняння їх з витратами на
проведення дослідження.
В Україні обговорюється запропонований Міністерством освіти і науки новий підхід до
оцінки діяльності наукових організацій [3, 4, 11] з використанням все тих же параметрів
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ефективності науки (структура наукової організації, наукові результати, фінансові
результати, кадрова структура).
Варто зазначити, що наукометричні показники в цілому можна згрупувати за такими
напрямами. Перший напрям – ресурси організації, які містять у собі наявні кадрові ресурси,
матеріально-технічні та фінансову базу. Другий напрям – наукова результативність
організації, оцінювана за бібліометричними показниками, наявністю патентів, залученням в
наукове співтовариство, розробленням конструкторської та технологічної документації.
У праці Б. Малицького, В. Рибачука, А. Поповича, А. Корецького під назвою
«Наукометрія: нові функції і проблеми адекватності» детально розглянуто структуру
атестаційних оцінок, де чітко виокремлюються такі показники, як категорія та рейтинг;
характеристика сильних та слабких сторін наукової установи; порівняльне рейтингове
оцінювання наукових установ; формулювання висновків за результатами атестації та
пропозиції щодо оптимізації діяльності наукових установ, що є досить актуальним на
сьогодні [12]. При цьому важливим показником є стійке оновлення наукових кадрів і
стратегія розвитку організації з залучення грошей під наукові замовлення. Якщо організація
має відповідний ресурс, але не показує достатніх наукових результатів, то має сенс провести
її реструктуризацію. Якщо організація показує високі наукові результати, але не має
достатньо ресурсів, то тут необхідно збільшити бюджетне фінансування. І, нарешті, класична
форма – якщо організація не має ні ресурсів, ні результатів, то така організація повинна бути
кандидатом на розформування. Тому дуже важливо розуміти структуру оцінювання
наукових установ, де необхідно виділяти оцінку динаміки розвитку наукової установи
(оцінку динаміки потенціалу та результативності), кваліфікаційну, рейтингову та експертну
оцінку.
У свою чергу, як зауважує у своєму дослідженні О. Зусьман, саме бібліометричні
показники найбільш об’єктивно й повно відображають ступінь активності та продуктивності
наукових досліджень у будь-якій галузі [5].
Л. Костенко у своїй праці «Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська
перспектива» наголошує, що «на сучасному етапі значно зросла увага вітчизняних вчених до
проведення загальних та галузевих наукометричних досліджень: помітна значна позитивна
динаміка кількості публікацій, присвячених застосуванню методів наукометрії; опановується
сучасна методологія, інноваційний дослідний інструментарій; у фахових наукових виданнях
постійно висвітлюються проблеми та результати проведених наукометричних досліджень»
[6, с. 29].
На сьогодні бібліотечні установи України мають досвід бібліометричного моніторингу
документальних комунікацій і підготовки оглядово-аналітичних матеріалів щодо стану
наукового середовища, проте недостатньо теоретико-методологічних досліджень,
спрямованих на створення в них системи науково-аналітичного забезпечення оцінювання
дослідницької діяльності та прогнозування розвитку науки.
Слід зазначити, що в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського
напрацьований протягом останніх двох десятиліть Службою інформаційно-аналітичного
забезпечення (СІАЗ) досвід в інформаційно-дослідній роботі сприяє продукуванню
аналітичної інформації шляхом аналізу змісту інформаційних ресурсів про стан і тенденції
розвитку суспільних процесів на основі застосування передових методів моніторингу та
збільшення її прогнозної складової. Це один із стратегічних напрямів подальшого розвитку
діяльності сучасних інформаційно-бібліотечних центрів, у яких синтезується інформація та
забезпечується введення її в суспільний обіг.
У Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) створена система
корпоративного доступу до мережевих ресурсів провідних світових постачальників наукової
інформації (EBSCO, Elsevier, Scopus та ін.). Багатофункціональна комерційна платформа
Scopus сприяє проведенню комплексних наукометричних досліджень. Її функціональні
можливості забезпечують централізоване надання повного спектра онлайнових сервісів в
інтранет/екстранет-мережі бібліотечної установи та децентралізований доступ до
визначеного ліцензійними угодами кола джерел інформації з установ НАН України [9].
Впровадження новітніх інформаційних технологій стало можливим завдяки наявності в
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бібліотечних установах повнотекстових електронних ресурсів, значних обчислювальних
потужностей, розробці застосування спеціалізованого програмного забезпечення для
проведення математично-статистичних методів інформаційного аналізу. Тут важливу роль
відіграє комплекс взаємодоповнюючих інформаційних, бібліотечних, бібліографічних та
наукометричних досліджень для виявлення кількісних закономірностей у бібліотечнобібліографічній діяльності та процесах наукової комунікації з метою оптимізації науковоінформаційної сфери сучасного суспільства. Ці дослідження спрямовані на отримання
показників, що характеризують рівень представленості української науки в бібліометричній
базі даних багатофункціональної комерційної платформи Scopus [6].
Крім того, розроблені концептуальні основи побудови інформаційно-аналітичної системи
«Бібліометрика української науки», що надає суспільству цілісну картину стану вітчизняного
наукового середовища. Ця система являє собою наукометричну надбудову над наявними в
середовиші Google Scholar профілями вітчизняних суб’єктів та об’єктів інформаційних
комунікацій (учених, наукових колективів та ін.). Програмний інструментарій системи
забезпечує статистичну обробку даних з бібліометричних профілів для одержання широкого
спектра аналітичних матеріалів. Геоінформаційна складова забезпечує наочно-просторове
наведення даних, отриманих на основі процедур накопичення та аналітичної обробки
бібліометричної інформації спеціалізованим алгоритмічно-програмним інструментарієм.
Геоінформаційний модуль системи дає змогу працювати з картами і атрибутами об’єктів на
них, також з різними типами документів (текстовими, мультимедійними, графічними тощо)
[7].
Останнім часом все більшу увагу дослідників привертає загальнодоступна бібліометрична
база даних Google Scholar, яка має найсуттєвіше регіональне, тематичне, мовне та видове
покриття, що дає змогу генерувати «бібліометричні портрети» науковців. Показники
бібліометричного портрета доцільно враховувати під час атестації дослідника, оскільки вони
дають узагальнене й наочне уявлення про його внесок у науку. В Google Scholar
представлено 109 вчених із 42 установ НАН України, які мають індекс Хірша більше 15 і 60
науково-педагогічних працівників із 30 університетів. Л. Костенко у статті «Наукометрія:
методологія та інструментарій» зазначає, що цей сервіс системи забезпечує можливість
створювати бібліометричні профілі, які можна розглядати як портфоліо вчених і колективів,
що містять інформацію про впорядковані списки їхніх праць, діаграму цитування, а також
відомості про афіліювання з організаціями та журналами, що дуже змістовно і лаконічно
пояснює суть цієї системи [8].
Сьогодні в Україні суб’єктами виконання науково-дослідних робіт і розробок є наукові
організації, науково-дослідні центри при вищих навчальних закладах, науково-дослідні,
проектно-конструкторські організації, експериментальні підприємства, а також наукововиробничі об’єднання, їм за основу необхідно брати досить великий зарубіжний досвід,
накопичений в англосаксонських країнах і в Німеччині. Планується, що в Україні
формуватимуться міжвідомчі комісії, у яких буде приблизно 50 % учених, а також
представники міністерств та інших відомств.
Водночас на заході наука сприймається як система, де вченим видніше, що має
відбуватися, у зв’язку з цим склад комісій формується з провідних експертів і вчених щодо
кожного конкретного напряму. Процес оцінювання однієї наукової організації займає 1–
1,5 року, при цьому суб’єктом оцінювання може бути лабораторія. На Заході це, швидше,
науковий напрям, оскільки під нього і виділяється фінансування. Найчастіше для оцінювання
залучаються провідні міжнародні експерти, що дає змогу серйозно підвищити якість і
незалежність оцінки.
На думку фахівців, саме на основі експертної оцінки наукової діяльності установ, можна
оцінити відмінності за активністю публікацій і цитуванням для різних наукових напрямів (а
не просто для галузей знання), уявити собі, як на практиці може працювати процедура
висунення експертів і що потрібно від регламенту експертизи. Фахівці з інших галузей науки
(гуманітарії, інженери, медики та ін.) враховують специфіку своїх галузей у розробці деталей
оцінювання, що може базуватися на таких принципах:
1. Приймаються: формальні показники, такі як кількість статей або патентів, обсяг
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отриманих від розробок коштів, число докторів наук або аспірантів і багато іншого,
необхідного для професійного експертного аналізу.
2. Експертний аналіз може бути професійним, якщо він є механізм, що дає змогу зіставити
сферу роботи наукового колективу і експерта, покликаного цю роботу оцінювати.
3. Експертний аналіз сотень наукових організацій потребує великої кількості експертів,
причому вкрай істотно, щоб їм довіряли колеги саме як гідним експертам у своїй науковій
галузі.
4. Порівняльна оцінка результативності проводиться всередині так званих референтних
груп наукових організацій, які сформовані за принципом близькості галузей їхньої наукової
діяльності та типів одержуваних результатів (фундаментальні дослідження, технологічні
розробки, науково-технічні послуги тощо).
5. Для кожної референтної групи має бути сформована своя експертна рада, що організує
процедури оцінки кожної установи.
6. Експертна рада формується шляхом рейтингового голосування серед усіх експертів.
7. Для оцінки організації експертна рада призначає експертів з кожного напряму роботи
організації, а також невелику експертну групу для узагальнення результатів оцінки – із числа
експертів певної референтної групи.
8. При оцінці багатопрофільних і міждисциплінарних організацій неминуче частина
напрямів виявиться поза компетенцією експертної ради, до якої віднесена організація.
Експерти з таких напрямів повинні призначатися за рекомендацією інших, профільних рад.
9. У ряді випадків (низькі формальні показники організації, незгода організації з її оцінкою
в цілому) повинна бути реалізована більш детальна оцінка, що включає експертизу роботи
кожного підрозділу [16].
Поряд з цим дуже важливим моментом є те, що результати оцінювання мають бути
пов’язані з представленням бюджетного фінансування. У різних країнах це здійснюється порізному: у Великобританії одержуваний організацією бал безпосередньо пов’язаний з
фінансуванням. Тобто наукова організація працює, але якщо їй перестає вистачати коштів, то
починається процес оцінювання її діяльності, і для менш слабкої організації фінансування
скорочується.
Водночас помітна увага приділяється оцінці діяльності структур, на базі яких виконуються
фундаментальні дослідження. При цьому кількісні показники обов’язково доповнюються
експертними оцінками. Однак в Україні кількісна оцінка стає домінуючою, і це призводить
до спотворення результатів. Тож упроваджуючи цей метод в Україні, треба мати на увазі, що
застосування різного роду показників – це необхідна, але недостатня умова для прийняття
остаточного рішення про рівень наукових досліджень, що проводяться в науково-дослідній
установі і її місце в рейтингу наукових організацій. Безперечно, необхідно поєднувати
експертну оцінку роботи організації та аналіз ключових показників. Лише на основі
загального аналізу цих двох висновків можна приймати рішення про збільшення або
скорочення фінансування.
При цьому фінансування має бути напряму пов’язане з результатами аналізу. Оскільки ця
процедура набагато складніша, ніж проведення якогось статистичного обстеження, то
передбачається ініціювати експертну оцінку наукових установ міжвідомчою комісією –
спочатку у випадках, коли організація потрапить у «групу відстаючих» за низькими
показниками. Для кожного напряму науки має бути розроблений перелік критеріїв оцінки.
Залежно від наукового профілю інститути поділяють на референтні групи, для кожної з яких
пропонується своя сукупність критеріїв. Оцінювати наукові організації передбачається кожні
п’ять років.
Варто відзначити, що розвиток досліджень у галузі прикладної науки залежить від стану
виробничих секторів економіки, оскільки промисловість є основним замовником і
споживачем результатів прикладних досліджень і технологічних інновацій [14]. Галузевий
сектор науки України займає лідируюче місце порівняно з академічною та вузівською
науками за основними показниками – сьогодні в ньому зосереджено в 1,5 раза більше
кадрових і матеріальних ресурсів, ніж в інших секторах науки разом узятих, а обсяги
виконуваних науково-дослідних робіт вище приблизно у два рази [1, 2]. Проведення
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фундаментально-прикладних досліджень дає змогму отримувати результати, що мають
істотну новизну й великі перспективи. Водночас фінансова підтримка науково-дослідних
робіт повинна здійснюватися безперервно.
Об’єктивна оцінка ефективності наукових досліджень, збільшення або припинення
фінансування тісно пов’язані з вибором системи критеріїв, за якими визначається
результативність діяльності науково-дослідних організацій та окремих науковців. При цьому
проведення наукометричних оцінок дає змогу підвищити ефективність управлінських рішень
у науковій сфері за рахунок вирішення таких завдань, як підвищення ефективності
механізмів стратегічного та оперативного управління; збільшення внеску науки в зростання
конкурентоспроможності національної економіки; оптимізація бюджетних витрат у сфері
науки тощо.
Останнім часом удосконалення методів і методик оцінки результативності діяльності
наукових організацій, що виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські
розробки, набуває все більшої значущості в Україні, Білорусі, Казахстані, Росії та країнах
далекого зарубіжжя. Всі ці методики містять у собі аналіз таких основних параметрів: якісні
публікації; залучення додаткового фінансування або через гранти, або через замовлення як
підтвердження того, що колектив або лабораторія вміють працювати; наявність молодих
фахівців, кандидатів наук, аспірантів.
Варто зазначити, що ефективні напрацювання у сфері оцінювання наукової діяльності
викладені в «Лейденському маніфесті для наукометрії» [17], 10 принципів якого чітко було
систематизовано в такому вигляді:
1. Кількісна оцінка повинна доповнювати експертний висновок.
2. Порівняння наукової діяльності ученого з завданнями установи.
3. Захист дослідження регіонального/національного рівня.
4. Використання прозорих процедур збору та аналізу даних.
5. Надання дослідникам можливості перевіряти дані.
6. Урахування при порівняннях специфіки галузей наук.
7. Ознайомлення з профілем дослідника/колективу при їх оцінюванні.
8. Уникнення надмірної конкретності оцінок.
9. Передбачення впливу формальних показників на наукову діяльність.
10. Оперативний аналіз кількісних показників.
Методика оцінки ефективності залежить від виду наукових досліджень. Наукові
дослідження поділяють на фундаментальні, пошукові та прикладні. Основні відмінності й
методологічні підходи оцінки ефективності наукових досліджень представлено в табл. 1:
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Таблиця 1
Ефективність наукових досліджень за видами

Поряд з цим метою фундаментальних і частково прикладних досліджень не є одержання
продукту, виробу або послуги, що можуть стати товаром і оформитися у вигляді певного
комерційного інвестиційного проекту. Експериментальні розробки є однією зі стадій
життєвого циклу продукту, виробу або послуги, завданням яких є створення нового виду
продукції з визначеними характеристиками.
Отже, головною проблемою зазначеної оцінки в Україні є відсутність зворотного зв’язку
між вченими, науковим співтовариством і суспільством у цілому. Для налагодження
конструктивного діалогу вченим, насамперед, слід надати суспільству об’єктивну
інформацію про стан науки та її можливості сприяти сталому розвитку економіки і
вирішенню різноманітних соціальних завдань.
Підсумовуючи зазначимо: чинна методика оцінювання ефективності наукової діяльності в
Україні базується на поєднанні кількісних і якісних методів оцінки, тобто передбачає
одержання відповідного експертного висновку щодо ефективності діяльності наукової
установи на підставі певних кількісних показників. У свою чергу, її вдосконалення потребує
надання пріоритету експертній оцінці над кількісними показниками, конкретизації
процедури проведення експертизи, урахування принципів Лейденського маніфесту
наукометрії.
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Analysis of Evaluation of Scientific Institutions in Ukraine
Intensive development of the information society and increase of public demand for qualitative
information have caused the growth of general public interest in the problems of defining the
criteria of scientific research.
The question of improving the efficiency of domestic science, developing clear criteria for
evaluating its activities, until a comprehensive reform of the entire system, including funding
mechanisms, methods and management structure of industrial relations all acutely raises. It
concerns both fundamental and applied science. In this regard, there is interest in the issue of
benchmarks and indicators used to measure the effectiveness of the scientists. A special part of the
research describes a result, consistency is checked novelty, which is the main criterion of
effectiveness research.
Library institutions in Ukraine have experienced bibliometric monitoring of documentary
communications, surveillance training, and analytical materials on the situation of scientific
environment, but it is the lack of theoretical and methodological researches aimed at creating a
system of scientific and analytical support of research evaluation and prediction of science
development.
The introduction of new information technologies was made possible by full-text electronic
library facilities resources, significant computing power, developing specialized software for
mathematical and statistical methods for information analysis. Complementary set of information,
library, bibliographic and scientometric studies plays an important role for quantitative detection of
patterns in bibliographic and processes of scientific communication aimed to optimize scientific and
information sphere of modern society.
Keywords: bibliometric; bibliometric indicators; library institutions; scientometrics; scientometric
evaluation; knowledge society; function libraries.
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Анализ системы оценки деятельности научных учреждений в Украине
Сегодня интенсивное развитие информационного общества и растущая потребность в
качественном информационном производстве способствуют усилению общественного
интереса к проблемам определения критериев научных исследований. Все острее встает
вопрос о повышении эффективности отечественной науки, разработки четких критериев
оценки ее деятельности, вплоть до комплексного реформирования всей системы, включая
механизмы финансирования, приемы управления и структуру производственных отношений.
Все это в равной степени относится как к фундаментальной, так и к прикладной науке. В
связи с этим наблюдается интерес к вопросу о критериях оценки и показателям,
используемым для измерения эффективности деятельности ученых.
Особую сторону научного исследования характеризует результат, содержательность
которого проверяется новизной, что является основным критерием эффективности научного
исследования. На сегодня библиотечные учреждения Украины имеют опыт
библиометрического мониторинга документальных коммуникаций и подготовки обзорноаналитических материалов о состоянии научной среды, однако недостаточно теоретико163

методологических исследований, направленных на создание в них системы научноаналитического обеспечения оценки исследовательской деятельности и прогнозирования
развития науки.
Внедрение новейших информационных технологий стало возможным благодаря наличию
в библиотечных учреждениях полнотекстовых электронных ресурсов, значительных
вычислительных мощностей, разработке применения специализированного программного
обеспечения для проведения математически-статистических методов информационного
анализа. Здесь важную роль играет комплекс взаимодополняющих информационных,
библиотечных, библиографических и наукометрических исследований для выявления
количественных закономерностей в библиотечно-библиографической деятельности и
процессах научной коммуникации с целью оптимизации научно-информационной сферы
современного общества.
Ключевые слова: библиометрия; библиометрические показатели; библиотечные
учреждения; наукометрия; наукометрические оценки; общество знаний; функции библиотек.
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НАУКОМЕТРІЯ: ВІД НУМЕРОЛОГІЇ ДО ЛЕЙДЕНСЬКОГО МАНІФЕСТУ
Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність
нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено
висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються бібліометричними
технологіями та наукометричними дослідженнями, до підготовки проектів оновлених нормативних
актів, які мають стати складовою наукового кодексу України.
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Сьогодні набувають гостроти питання оцінювання результативності наукової діяльності. В
Україні методика оцінювання ефективності діяльності наукової установи визначається
чинними нормативними актами «Положення про державну атестацію науково-дослідних
(науково-технічних) установ» [10], «Методика оптимізації (атестації) бюджетних наукових
установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету»
[9] і «Порядок оцінки розвитку діяльності наукової установи» [11].
Методологія оцінювання базується на системі кількісних атестаційних параметрів, серед
яких: рівень кваліфікації наукових кадрів (штатна чисельність осіб з науковими ступенями),
бюджет та інфраструктура, рівень тематики (кількість державних цільових і міжнародних
програм), результативність (кількість монографій та інших публікацій), престиж (кількісні
показники представленості у світовому інформаційному просторі). Сукупність цих
показників разом з даними динаміки їх розвитку та картками внутрішнього й експертного
оцінювання є джерельною базою для визначення бальної рейтингової оцінки наукової
установи для її наступного віднесення до однієї з 4-х категорій: А – установа-лідер, Б –
провідна установа, В – помірно-динамічна установа, Г – наздоганяюча установа.
Таку методологію можна охарактеризувати як нумерологічну. Її витоки – введений 1969 р.
В. Налімовим термін «наукометрія». У спільній із З. Мульченко монографії ним
запропоновано: «Називатимемо наукометрією кількісні методи вивчення розвитку науки як
інформаційного процесу» [5]. У практичному аспекті кількісні методи наукометричних
досліджень набули поширення завдяки запропонованій Ю. Гарфілдом ідеї використання
наукових посилань як засобу інформаційного пошуку та вивчення структури науки. З його
ім’ям пов’язано організацію Інституту наукової інформації США і створення бази даних Web
of Science з аналітичною надбудовою InCites. Водночас сам Ю. Гарфілд невпинно закликав
до обережності у використанні даних цитування, відзначаючи, що вони, як і «будь-який
інструмент – від ядерної енергії до молотка, – повинні бути правильно використані» [16].
Суттєвий внесок у теоретичні та практичні напрацювання в галузі наукометрії зроблено
українськими вченими. Особливе значення для їх розгортання мала опублікована в 1966 р. у
Києві фундаментальна монографія засновника Інституту досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки НАН України Г. Доброва «Наука о науке: Введение в общее
науковедение», яка фактично поклала початок цьому напряму робіт. Монографія поглибила
інтерес до наукознавчих досліджень узагалі і в подальшому була перекладена багатьма
мовами світу [2]. У ній акцентовано увагу на необхідності систематизованого дослідження
тенденцій і перспектив розвитку науки в Україні та світі. Дане Г. Добровим визначення
наукознавства і сьогодні є актуальним: «…це комплексне дослідження і теоретичне
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узагальнення досвіду функціонування соціальних систем у науці з метою обґрунтування
науково-технічної політики, а також раціонального формування потенціалу науки і
підвищення ефективності наукової діяльності за допомогою засобів соціальної, економічної і
організаційної дії». Воно відображає системність наукознавчих досліджень і необхідність
одержання комплексних знань про науку.
Розвиток концепції наукознавства Г. Доброва, як теоретичного базису наукометрії та
останні доробки [1, 3, 6–8, 13, 14] дають підстави стверджувати, що тільки професійна
експертиза може дати всебічну об’єктивну оцінку дослідницьких результатів, бібліометричні
ж показники слугують інструментом підтримки прийняття рішень експертами. Сучасні
напрацювання у сфері методології оцінювання результативності науки в систематизованому
вигляді викладені в Лейденському маніфесті Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research
metrics, прийнятому на XIX Міжнародній конференції Context Counts: Pathways to Master
Little Big and Date (3–5 вересня 2014 р., Лейден, Нідерланди) і опублікованому в журналі
Nature у квітні 2015 р. [15].
Метою цієї статті є аналіз основоположних засад зазначеного маніфесту в аспекті
вдосконалення нормативної бази оцінювання наукової діяльності в Україні.
Сутність Лейденського маніфесту викладена в 10 принципах, що не є новиною для
фахівців, які займаються наукометрією. Однак раніше вони не були викладені в
систематизованому вигляді. Їх послідовність така:
1. Експертний висновок відповідальніший за формальні кількісні показники.
2. Критерії оцінювання мають відповідати завданням інституції.
3. Відстоюйте вагомі результати, оприлюднені в національному сегменті наукових
комунікацій.
4. При оцінюванні використовуйте прозорі та прості індикатори.
5. Надавайте можливість перевіряти дані та результати аналізу.
6. Ураховуйте при оцінюванні специфіку галузей наук.
7. Приймайте до уваги портфоліо.
8. Уникайте надмірної конкретності кількісних показників.
9. Ураховуйте можливий негативний вплив формальних показників.
10. Переглядайте та вдосконалюйте систему показників оцінювання.
Перший принцип передбачає пріоритет експертного висновку над «нумерологією» –
формальні показники повинні збиратися і братися до уваги при оцінюванні, але лише як
відомості, необхідні для професійного аналізу (у вказаних вище нормативних актах України
перевага надається кількісним показникам).
Ще більшою є невідповідність нормативних критеріїв оцінювання інституції покладеним
на неї завданням. Так, Статут НАН України визначає, що метою її діяльності є «отримання
нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство; створення
наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку
країни; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів». У «Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи» основним критерієм ефективності визначається чисельність
публікацій інституцій, тобто перед вітчизняними науковцями поставлено завдання
працювати не на результат, а на гонитву за кількістю статей і монографій. Такий підхід
призвів до очевидної диспропорції в кількості наукових періодичних видань у нашій та
інших державах: Україна – 2,4 тис., Росія – 2,1 тис., Польща – 1,2 тис. Якщо ж у вітчизняній
інституції відкрито новий закон чи встановлена нова закономірність, то таке досягнення не
надасть їй додаткових атестаційних балів.
Слід акцентувати увагу на третьому принципі, що полягає у необхідності належного
оцінювання досліджень, які мають національне значення і опубліковані в українському
сегменті документальних комунікацій. До них можна віднести науково-технічні роботи,
актуальні для певних регіонів України, і розвідки в соціогуманітарній сфері. Слід нагадати і
принцип обов’язковості оприлюднення у вітчизняних виданнях наукових результатів,
отриманих при проведенні досліджень за рахунок коштів державного бюджету, який було
закладено в Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007–2015 роки» [12]. Однак низка нормативних актів МОН України, зокрема про
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присудження наукових ступенів, вимагає опублікування нових результатів у журналах, що
індексуються комерційними бібліометричними системами. Доступ до них практично
унеможливлений для вітчизняних платників податків.
Четвертий принцип постулює необхідність застосування при оцінюванні прозорих і простих
бібліометричних індикаторів. Наразі досить поширеним серед них є h-індекс, або індекс Гірша
– показник впливовості вченого, заснований на гармонізації чисельності його статей та їх
цитування. Класичний індекс Гірша дорівнює кількості статей h, на які є не менше h посилань.
Поряд з ним використовуються такі похідні цього індексу, як g-індекс і hI-індекс: перший з
них збільшує значення індексу за високо цитовані статті, а другий зменшує його за публікації
науковця в складі авторських колективів. Констатуючи їх доречність при наукометричних
дослідженнях, слід водночас наголосити на сумнівній доцільності застосування таких
показників для оцінки ефективності наукової діяльності, оскільки вони мало впливають на
результат оцінювання, але вимагають значних трудовитрат.
Важливим принципом є надання можливості перевіряти дані та результати аналізу. Якщо
процедури оцінювання містять бібліометричні показники з комерційних наукометричних
систем, то має бути забезпечений доступ до них. Сьогодні адміністратори від науки
зобов’язують учених надавати відомості про присутність їхніх публікацій у системах Web of
Science і Scopus [4, 19, 20], однак коштів на передплату доступу до них не виділяють (такий
доступ мають кілька установ на всю країну).
Шостий принцип Лейденського маніфесту наукометрії – необхідність урахування при
оцінюванні специфіки галузей наук. Для цього у Великій Британії при атестації наукових
установ формується 36 зіставних груп – фізика, філологія, економіка, медицина тощо [18].
Чинні нормативні акти України ігнорують цей принцип – за одними критеріями мають
атестуватися і «фізики», і «лірики». У певній мірі з цим принципом тісно пов’язаний і
сьомий, у якому рекомендується враховувати портфоліо вченого або колективу (досвід,
досягнення, авторитетність). Прикладом портфоліо може служити бібліометричний профіль
ученого (відділу, установи) в системі Google Scholar [17].
Восьмий принцип декларує потребу уникати надмірної конкретності кількісних
показників. Бібліометричні індикатори, як правило, є плинними, тому варто брати до уваги
не більше 2–3 десятичних знаків (популярність індексу Гірша зумовлена його меншою
плинністю порівняно з кількістю цитувань). Вбачається необхідним зупинитися на дев’ятому
принципі. Він попереджає про небезпеку оцінювання за певним індикатором, що призводить
до ігор з ним і підміни мети дослідження – метою стає досягнення максимуму цього
індикатора. Якщо таким обрано індекс наукового цитування, то завданням ученого може
стати створення «цитатних картелів», а не відкриття нових законів і виявлення раніше
невідомих закономірностей.
З аналізу викладених вище принципів Лейденського маніфесту наукометрії випливає, що
процедури оцінювання результативності наукової діяльності мають фокусуватися не на
підтримці адміністративних процесів реформування освіти та науки, а на сприянні їхнього
розвитку, супроводі вирішення не «політичних», а наукових завдань. Фактично вони
вступають у суперечність із чинними нормативними актами України, що мають
«нумерологічну» спрямованість.
Система оцінювання ефективності дослідницької діяльності в Україні «відповідає» лише
десятому принципу Лейденського маніфесту наукометрії – переглядайте та вдосконалюйте
систему показників і процедуру оцінювання. Отже, проведений аналіз основоположних засад
маніфесту засвідчив про невідповідність його принципів чинним нормативним актам
оцінювання результативності наукової діяльності. На наш погляд, їхня гармонізація не може
бути здійснена шляхом «косметичного» доопрацювання цих документів. Розробка сучасної
системи оцінювання наукової сфери потребує залучення установ, що професійно займаються
бібліометричними технологіями та наукометричними дослідженнями, до підготовки проектів
оновлених нормативних актів. Вони мають стати складовою наукового кодексу України,
спрямованого на формування державної політики щодо розвитку та підвищення
ефективності наукової сфери.
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Висновки
1. Первісне визначення наукометрії як комплексу кількісних методів аналізу та
оцінювання науки протягом тривалого періоду визначало «нумерологічний» напрям
розвитку цієї дисципліни. Напрацювання теоретичного базису наукометрії привело до
нового осмислення цього терміна. Сутність сучасної методології оцінювання
результативності досліджень у систематизованому вигляді викладено в 10 принципах
Лейденського маніфесту, які націлюють наукометрію на прозорий моніторинг дослідницької
діяльності для її подальшого експертного оцінювання.
2. Сьогодні стає актуальним питання гармонізації національних систем оцінювання
ефективності наукової діяльності з принципами Лейденського маніфесту. Проведений аналіз
чинних нормативних актів України щодо державної атестації та оцінки розвитку діяльності
наукових установ свідчить про їхню нумерологічну спрямованість. Розвиток наукової сфери
України потребує сучасної нормативної бази оцінювання її результативності на засадах
Лейденського маніфесту. Зокрема, у ній мають бути визначені: зіставні групи установ;
критерії оцінювання, відповідні завданням інституцій зіставної групи; порядок оцінювання
окремого вченого, підрозділу та установи; можливість перевірки даних дослідниками. Новим
змістом мають бути наповнені форми карток експертного оцінювання.
3. Україні необхідна інтегрована інформаційна система, у якій будуть представлені наукові
установи, їхні структурні підрозділи та співробітники, напрацювання, міжнародне визнання.
Вона має стати джерельною базою для експертного оцінювання науки. Наявність такої
системи – свідчення рівня інформаційно-технологічної культури нації.
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Scientometrics: Methodology and Tools
The origins of scientometrics and its original definition as a complex of quantitative methods of
analysis and evaluation of the science, which for a long time identified the «numerological»
character of development of this discipline are discussed. The principles of the Leiden Manifesto of
scientometrics, which focused on the pellucid monitoring and following expert evaluation of the
impact of the research activities is analyzed. It is stated that the principles of this Manifesto do not
match Ukrainian regulatory acts, which analyzed the efficiency of the academic institutions.
It was concluded that the development of the scientific sphere in Ukraine requires updating of its
evaluation regulatory framework according to the principles of the Leiden Manifesto of
scientometrics. Strong need to engage institutions conducting library bibliometrics technologies and
scientometrics research in preparation of the projects of updated regulatory acts is stressed.
Keywords: methodology, scientometrics, bibliometrics indicators, monitoring, analytics, expert
evaluation.
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Наукометрия: методология и инструментарий
Рассмотрены истоки наукометрии и ее первоначальное определение как комплекса
количественных методов анализа и оценивания науки, которое в течение длительного
периода определяло «нумерологический» характер развития этой дисциплины.
Проанализированы принципы Лейденского манифеста наукометрии, нацеливающие ее на
прозрачный мониторинг и последующее экспертное оценивание результативности
исследовательской деятельности. Констатировано несоответствие принципов этого
манифеста нормативным актам Украины относительно анализа эффективности работы
научных учреждений.
Сделан вывод, что развитие отечественной научной сферы требует обновления
нормативной базы ее оценивания на основе принципов Лейденского манифеста
наукометрии. Отмечена необходимость привлечения к подготовке проектов обновленных
нормативных актов учреждений, профессионально занимающихся библио- метричними
технологиями и наукометричними исследованиями.
Ключевые слова: методология, наукометрия, библиометрические показатели, мониторинг,
аналитика, экспертная оценка.
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БІБЛІОМЕТРІЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТРИКИ
У статті проаналізовано використання бібліометричних показників оцінювання ефективності
наукових досліджень, таких як індекс Хірша та імпакт-фактор журналу та альтернативних метрик.
Запропоновано, для сприяння незалежності та об’єктивності експертного оцінювання
результативності дослідницької діяльності, спільне використання традиційних бібліометричних
показників з альтернативними метриками.
Ключові слова: альтернативні метрики, бібліометрія, імпакт-фактор, індекси цитування, індекс
Хірша, наукометрія.

Сьогодні в умовах стрімкого розвитку науки та прогресуючого акумулювання величезних
розпорошених масивів наукової інформації стають дедалі актуальними проблеми розробки й
використання нових перспективних методів їхнього ефективного інформаційного охоплення,
структурування та аналізу, для можливості більш об’єктивного оцінювання потенціалу
дослідницьких колективів і публікаційної активності вчених.
У світовій науці за останні десятиліття накопичено значний арсенал різноманітних
методів, підходів і технологій, спрямованих для отримання якісної картини стану та
ефективності наукових досліджень. Найбільшої популярності набуло використання
бібліометричних індикаторів, сутність яких полягає в оперативному підрахунку, поєднанні,
тлумаченні, порівнянні та аналізі елементів наукового документообігу. Однак негативною
стороною традиційних статистичних методів, що базуються на цитуванні публікацій, є
формалізм оцінювання якості досліджень та авторитетності вченого, як наслідок можливість
негативного впливу на кар’єру дослідника або поява некоректності при ранжуванні в різних
топ-рейтингах. Про проблему об’єктивного та прозорого трактування даних бібліометричного аналізу та унеможливлення маніпулюванням кількісними індикаторами
цитувань ще в 60-ті роки писав засновник Інституту наукової інформації (ISI) Ю. Гарфілд
[10]. Тому наукознавцями було проголошено маніфест Альтернативних метрик (2010) та
Лейденський маніфест з наукометрії (2015), у якому викладено сучасні напрацювання у
сфері методології оцінювання наукової діяльності.
Мета статті – аналіз використання традиційних кількісних бібліометричних показників та
альтернативних метрик для оцінки результатів наукових досліджень і важливості наукових
періодичних видань.
Вважається, що вперше запропонував зробити об’єктом наукового дослідження
безпосередньо саму науку англійський учений Дж. Бернал. Він розглянув закономірності
функціонування та розвитку науки, її взаємозв’язки, філософське значення, вплив на
суспільний розвиток, опублікувавши свої дослідження в книгах «Соціальна функція науки»,
«Наука і суспільство», «Наука в історії суспільства». Надалі істотний внесок у дослідження
цієї проблеми внесли представники бібліотекознавства, наукознавства та соціології, такі, як
Г. Добров, В. Налімов, З. Мульченко, Д. Прайс, А. Прічард, Ю. Гарфілд та ін.
Так засновнику української школи наукознавства Г. Доброву належать вагомі теоретичні
та практичні напрацювання у сфері наукометрії. Він розвинув теорію науково-технічного
потенціалу й методів його вимірювання та підтримував ідею про органічну єдність істориконаукових і наукознавчих досліджень. Особливе значення для наукознавців мала його
фундаментальна монографія «Наука о науке: Введение в общее науковедение», опублікована
1966 р. у Києві [3]. Учений визначив науко- знавство як «…комплексне дослідження і
теоретичне узагальнення досвіду функціонування соціальних систем у науці з метою
обґрунтування науково-технічної політики, а також раціонального формування потенціалу
науки і підвищення ефективності наукової діяльності за допомогою засобів соціальної,
економічної та організаційної дії» [3]. У 1986 р. він створив Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки, який очолював до кінця життя. Треба зазначити, що
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Г. Добров є одним з перших дослідників, який зосередився на проблематиці науковотехнічного прогнозування, а саме можливості передбачення розвитку науки [5].
В. Налімов спільно з З. Мульченко в монографії «Наукометрія: Вивчення науки як
інформаційного процесу» ввели в обіг термін «наукометрія», – «дисципліна, що вивчає
еволюцію науки через численні вимірювання і статистичну обробку наукової інформації».
В. Налімов приділяв підвищену увагу проблемам розгортання й налагодження інформаційної
служби для отримання, накопичення, аналізу та використання інформації. Уже в той час
зародження та використання суто статистичних методів оцінки він розумів, що без такої
служби неможливо розпочати поглиблене вивчення процесу розвитку науки. Крім того, ним
пропонувалося вести пошук публікацій за бібліографічними посиланнями – прізвищами
дослідників. Така організація інформаційної служби дала б можливість проводити і
наукометричні дослідження. Учений вважав, що для розвитку наукометрії потрібно
вирішення основних завдань: що вимірювати і як вимірювати, однак потрібні і оцінки –
наскільки обрані кількісні параметри дійсно відображають розвиток науки [9, 10].
Д. Прайс, як і В. Налімов, у свої дослідженнях став використовувати для вивчення науки
кількісні методи [18] та надав уявлення про те, як просторові моделі науки можуть бути
сконструйовані з бібліографічних даних. Він стверджував, що цитування робіт утворює
мережу, яка пов’язує всі публікації в єдиний комплекс, а моделі цієї мережі можуть
вивчатися різними методами бібліометричного аналізу [12].
Англійський учений А. Прічард ввів термін «бібліометрія», що трактувався, як
застосування математичних і статистичних методів до вивчення книг, періодичних видань,
започаткувавши використання бібліометричних показників поряд із загальностатистичними
[19].
Ю. Гарфілд запропонував оцінювати досягнення вчених за індексом цитування їхніми
колегами – Science Citation Index (SCI), що базується на технології індексування
бібліографічних посилань, що дає змогу не тільки оцінити публікаційну активність, а й
простежити застосування та розвиток наукових ідей, не дотримуючись дисциплінарних
кордонів. Аналіз мереж цитування, озвучений ще Д. Прайсом, набув практичної значущості
після появи нових і важливих вимірюваних характеристик наукових публікацій,
одержуваних на основі статистичних досліджень баз даних Інституту наукової інформації.
Сьогодні цей інститут у м. Філадельфії США є частиною наукового відділення компанії
Thomson Reuters.
Традиційні базові бібліометричні показники можна умовно поділити на дві основні групи
– показники «рейтингованості» або вагомості журналу (наприклад імпакт-фактор) та
показники оцінки публікаційній діяльності вченого, організації (наприклад індекс Хірша).
Імпакт-фактор журналу – широко використовуваний показник, розроблений ще в 60-х
роках у ISI, що розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в
журналі статті за попередні три або п’ять років. Це формальний чисельний показник
важливості наукового журналу, що розраховується щорічно авторитетною політематичною
реферативно-бібліографічною базою даних Web of Science (понад 12,5 тис. журналів)
компанії Thomson Reuters. Звісно імпакт-фактор дуже важливий та затребуваний показник
рівня престижності журналу та якості статей, опублікованих у ньому. Але серед його
недоліків є фактор можливості заангажованості проведення експертиз статей у виданні. Не
завжди при визначенні імпакт-фактору враховується внесок окремого вченого у дослідженні
в співавторстві та розташування прізвищ учених у списку авторів. Проміжок часу, коли
враховуються цитування, занадто короткий, а кількісний показник їх насправді далеко не
завжди пов’язаний з якістю дослідження.
Індекс Хірша (h-індекс), запропонований у 2005 р. американським фізиком Х. Хіршем [17],
є кількісною статистичною характеристикою продуктивності вченого, заснованої як на
кількості його публікацій, так і кількості цитувань цих публікацій за весь період наукової
діяльності. Він представлений, наприклад, у комерційних реферативних базах даних Scopus і
Web of Science та пошуковій системі вільним доступом Google Scholar із численними
масивами повних текстів політематичних наукових публікацій. Таким чином, за допомогою
цього показника надається можливість отримати більш точну кількісну характеристику
173

оцінки наукової продуктивності дослідника, ніж можуть дати такі прості загальні числа
публікацій або цитувань. Однак треба зазначити, що популяризація індексу Хірша у
визначенні ефективності наукової діяльності стала, крім іншого, даниною особливостям
початкового періоду розвитку інформаційного суспільства, для якого характерне різке
збільшення обсягів інформаційного виробництва, де за технократичними параметрами
численних інформаційних обміні губиться змістовна якість. Зазначимо, що й сьогодні в
науковому осередку присутня та доволі поширена технологія тиражування багатоваріантних
оновлень напрацьованих ідей, якими обмінюються із собі подібними [2]. Звісно такий
«хитрий» публікаційний підхід закладає похибку в обчислення індексів цитувань на чиюсь
користь.
Ще раз зазначимо, що традиційні бібілометричні показники не можуть достовірно
позначити якість будь-якої окремо взятої статті або вагомість дослідження та однозначно
висвітлити рівень ученого (наприклад, за наявності численних публікацій у співавторстві).
Розрахунки показників часто монополізовані і не завжди прозорі, а незалежні експертні
висновки відсутні або заангажовані. Крім того, цитування залежить від ряду факторів: галузі
знання, мови, престижу наукового журналу та соціокультурних звичок самого автора статті.
Невелика група статей може отримати величезну кількість посилань, і значна більшість
публікацій бути процитовано недостатньо. Аналітико-прогностичний апарат у сервісах
більшості бібліометричних систем практично відсутній, а керівникам фондів, щоб вибрати
проекти для фінансування, необхідна саме аналітична інформація про тенденції розвитку
наукових напрямів. Подібна інформація потрібна й науковим організаціям для коригування
своєї діяльності [8]. Крім того, бібліометрична інформація з періодом оновлення 3–5 років
зовсім неприйнятна у швидкозростаючих наукових сегментах.
Методологія та математичний інструментарій наукометричного аналізу процесів
дослідження науки були закладені ще наприкінці 60-х років ХХ ст. і протягом багатьох
десятиліть зазнали значних якісних змін. Однак і сьогодні вони загалом продовжують
традиційно базуватися на аналізі цитування публікацій та отриманні кількісних показників.
Звичайно є численні варіанти їхнього обчислення, але сутність залишається в одному – все
зводиться до отримання кількісного статистичного показника для оцінювання наукової
діяльності. Крім того, показники, орієнтовані на вимір наукової продуктивності вчених,
практично не відображають соціальну ефективність їхньої діяльності [11].
Тому в останні десятиліття дедалі активніше в численних наукових дискусіях і публікаціях
висловлюється думка, що для незалежної, прозорої та всебічної оцінки напрацювань, як
окремих учених так і наукових колективів, тільки методик оцінювання ефективності
сучасної наукової діяльності на базі аналізу цитування публікацій вже недостатньо.
Тому сьогодні набуває процес створення та намагання використання Альтернативних
метрик (альтметрик), які виникли у відповідь на недостатню увагу традиційного
бібліометричного підходу до стрімкого поширення численних соціальних мережевих
медійних платформ, тобто створення одного з основних неофіційних комунікативних
майданчиків учених [11].
Так, у 2010 р. Дж. Пріємом (Jason Priem) та його колегами був оприлюднений маніфест
Альтернативних метрик, у якому висвітлено неоднорідність наукових джерел, їхній вплив на
науку і суспільство та проголошено новий тип метрик, який охоплює загальну
різноманітність сучасної наукової системи. Дж. Прієм визначає альтметрики, як «вивчення і
використання наукових заходів впливу, заснованих на активності в онлайн-середовищу –
соціальних мережах, блогах таі інших сервісах, призначених для інтернет-користувачів
наукової продукції [8]. Термін «вплив» (impact) був відразу прийнятий щодо альтметрик, а
самі покажчики стали визначатися на основі кількості відгуків і посилань на них, рівню
популярності та викликаної резонансності, чого так бракує традиційній бібліометрії.
Технології альтметрики (офіційний сайт http://altmetrics.org/manifesto), наприклад,
пропонуються для усунення негативних факторів, пов’язаних з тимчасовою затримкою при
оцінці публікацій на основі рецензування та аналізу цитувань, а також у відповідь на невірне
використання імпакт-фактору журналів при оцінці якості праць окремих учених [8, 14].
Серед головних переваг альтметрики є можливість вимірювання соціального ефекту
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досліджень, оперативність отримання та гнучкість показників. Але слід зазначити, що
альтметрики з’явилися на хвилі намагання протиставлення або альтернативи традиційним
кількісним показникам, та поступово почали їх доповнювати, розширюючи функціональні
можливості наукометричних інструментів, більш повніше розкриваючи поширення науки,
розв’язуючи проблеми оцінки інтересу широкої громадськості до новітніх результатами
наукових досліджень, які мають висвітлення в Інтернеті [14]. Властива альтметрикам
оперативність обліку соціального ефекту результатів наукових досліджень і популяризації
наукового знання серед широкої громадськості обумовлює потенційну привабливість
застосування її на управлінському рівні [11].
Технологічно альтметрика базується на таких спеціалізованих платформах, як Altmetric,
PLOS, ImpactStory і Plum Analitics [8] та має такі показники, як кількість завантажень
матеріалу в соціальних мережах, кількість переглядів, коментарів, цитат і посилань та ін.
Так сервіс Altmetric (http://www.altmetric.com) пропонує платні послуги корпоративним
передплатникам і безкоштовні окремим користувачам. Безкоштовні метрики можуть
впроваджуватися видавцями в бази даних журнальних публікацій. Є також можливість
встановити надбудову в інтернет-браузер і при наявності на сторінці з публікацією її
цифрового ідентифікатора DOI отримувати інформацію на основі альтметрик.
Платний сервіс – Impactstory (www.impactstory.org) – збирає інформацію з Google Scholar,
ORCID, Slide Share, figshare і github. Для отримання статистики на основі альтметрик
достатньо вказати свої наукові ідентифікатори. Корисними функціями є відсилання до
повних текстів публікацій на сайті видавців. PLOS Article! Level Metrics (ALMs –
http://arti_cle_level_metrics.plos.org) – сервіс для видавців, організацій, керівників грантових
агентств і вчених. Інформація про цитування запозичається з баз даних Scopus, CrossRef,
PubMed Central, Web of Science, Google Scholar і Europe PubMed Central. Корисним є також
Plum ™ Analytics (http://www.plumanalytics.com) – сервіс із найбільш широким переліком як
об’єктів оцінки, так і показників альтметрики [8].
Крім того, додаткові метрики, для оцінки наукового процесу, можливо отримати й від
інших спеціалізованих онлайнових наукометричних платформ, які запозичають
бібліометричні показники з різних інтернет-джерел (комерційних Scopus, Web of Science або
з вільним доступом Google Scoolar) та надалі їх узагальнюють, систематизують, аналізують.
Результати такої обробки надаються користувачам при допомозі різноманітних
інтерактивних сервісів. Серед таких платформ треба виділити, наприклад, світового лідера
вебометричних досліджень – Кіберметричну лабораторію Центру наукової інформації і
документації Національної дослідної ради Іспанії (CybermetricsLab) [15], що реалізувала
проект вебометричних рейтингів університетів і дослідних центрів, де акумулюються,
обробляються та узагальнюються дані, одержані з різних наукометричних інтернет-джерел
(комерційні або з вільним доступом). Для складання рейтингу використовуються чотири
показники: Size (S) – кількість сторінок сайту, що індексуються пошуковими системами
Google, Yahoo, LiveSearch і Exalead, Visibility (V) – кількість унікальних зовнішніх посилань
на сторінки сайту університету через пошукові системи YahooSearch, LiveSearch і Exalead,
RichFiles (R) – кількість розміщених на сайті файлів з науковими даними, Scholar (Sc) –
кількість сторінок і посилань на сайт вишу, отриманих з використанням пошукової машини
GoogleScholar. Створення рейтингу платформою CybermetricsLab, за описаними
показниками, на думку укладачів цього ресурсу, відображає дослідницьку активність
університетів та її науковців більш інформативно, ніж за традиційними бібліометричними
методами.
Принциповою відмінністю бібліометричних систем від бібліографічних баз даних і,
зокрема електронних каталогів, є наявність інструментарію аналітичних обчислень для
підтримки експертного оцінювання та виявлення тенденцій розвитку науки. У системі Web
of Science таким інструментарієм є надбудова InCites, яка надає можливість оцінювати та
порівнювати результати досліджень організацій та країн для визначення їхнього місця у
світовій науці. Крім того, сервіс InCites надає всю інформацію та інструменти, необхідні для
складання адресних індивідуальних і спеціалізованих звітів про стан різних аспектів
дослідницької діяльності організації.
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Подібна надбудова SciVal, розроблена на основі ресурсів баз даних Scopus, допомагає
організаціям оцінити власний потенціал і визначити перспективну стратегію розвитку.
Базуючись на аналізі цитування та техніці візуалізації, ця надбудова створює унікальну
графічну карту – «Колесо науки», яке ілюструє продуктивність організації в усіх наукових
дисциплінах [7]. InCites і SciVal корисні для аналізу наукової діяльності як установи, так і
регіону або країни. Вибір залежить від поставленої мети: для стратегічного планування
розвитку наукової діяльності організації та визначення напрямів фінансування доцільно
використовувати SciVal, а для порівняння з результатами роботи інших установ або
відстеження активності конкретних учених, груп науковців і галузей науки – InCites [6].
Одна з найстаріших рейтингових систем оцінювання сайтів Alexa Rank – спеціалізується
на підрахунку загальної кількості перегляду сторінок і частоти відвідувань конкретного
ресурсу, у тому числі й наукового. Вона ранжує практично всі сайти глобальної мережі
Інтернет в один великий зведений список. Крім того, статистичний апарат Alexa відбиває
процентне співвідношення кількості відвідувачів конкретного сайту від загальної кількості
користувачів глобальної мережі Інтернет [6].
У квітні 2015 р. за підсумками XIX Міжнародної конференції Context Counts: Pathways to
Master Little Big and Date (3–5 вересня 2014 р., Лейден, Нідерланди) був оприлюднений
Лейденський маніфест [16] для наукометрії, у якому викладено сучасні напрацювання у
сфері методології оцінювання наукової діяльності в 10 принципах. Перший принцип є
основоположним і передбачає пріоритет експертної оцінки над «нумерологічною» –
формальні показники потрібно збирати і брати до уваги при оцінюванні, але лише як частину
відомостей, необхідних для професійного експертного аналізу [10].
З цим принципом тісно пов’язаний сьомий, у якому рекомендовано враховувати портфоліо
вченого або колективу (досвід, досягнення, авторитетність). Варто звернути увагу на третій
принцип, у якому наголошено на важливості спеціальних індикаторів для оцінювання
регіональних досліджень, що мають національне значення та опубліковані в неангломовних
журналах.
Важливим принципом є і відкритість даних і процедур аналізу, які не завжди можуть
забезпечити комерційні наукометричні системи. Виокремимо і дев’ятий принцип, який
попереджає про небезпеку оцінювання за єдиним індикатором, що призводить до
маніпуляцій з метою дослідження – досягнення максимального показника цього індикатора.
Приміром, якщо таким обрано індекс наукового цитування, то завданням ученого може стати
його «накрутка», а невідкриття нових законів [10].
З аналізу принципів Лейденського маніфесту наукометрії випливає, що наука має бути
сфокусована не на підтримці адміністративних процесів реформування освіти та науки, а на
сприянні їхньому розвиткові, зокрема на виявленні проривних фронтів дослідження, тобто її
призначення – супровід вирішення не «політичних», а наукових завдань [10,16]. Крім того,
можливо зробити такий висновок – вчені повинні мати можливість перевіряти тих, хто їх
оцінює, а «оцінювачі» повинні мати можливість перевіряти свої оціночні індикатори.
Загалом маніфест закликає покінчити із суто кількісними вимірюваннями дослідницької
діяльності і надавати широкий спектр наукометричних показників для незалежного та
прозорого експертного висновку щодо ефективності публікаційної активності вчених та
наданні прогностично-аналітичних викладок для поліпшення керування науковим процесом.
В останнє десятиліття наукові бібліотеки проходять складний процес перевизначення своєї
ролі і завдань у системі наукової комунікації. Вони поступово стали відігравати значну роль
у процесі оцінки процесів досліджень, доповнюючи свої традиційні функції
бібліометричними послугами. Тому не дивно, що фахівці Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського розробили інформаційно-аналітичну систему «Біб- ліометрика
української науки», яка повністю відповідає принципам Лейденського маніфесту з
наукометрії. У ній інтегровані розпорошені в глобальних мережах бібліометричні профілі
суб’єктів і об’єктів українських документних комунікацій (на червень 2016 р. понад
18,5 тис.), що дає можливість отримання узагальненої інформації про стан науки України.
Головна джерельна база – системи, створені на базі Google Scholar вітчизняними вченими,
дослідницькими колективами та редакціями наукових журналів бібліометричні профілі, що
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містять вивірену ними інформацію про результати дослідницької діяльності, наукові
інтереси та кількісні характеристики публікаційної діяльності [1]. На її платформі розгорнуто
спеціалізований алгоритмічно-програмний інструментарій для проведення аналітичних
обчислень. Створена система – джерельна база для незалежного експертного оцінювання
результатів дослідницької діяльності українських учених і колективів. Інструментарій
аналітичних обчислень системи «Бібліометрика української науки» за функціональними
можливостями поки що поступається InCites і SciVal, проте дає змогу отримати загальне
уявлення про стан української науки та її галузевий, відомчий і регіональний розподіл [13].
Коло джерел даних альтметрики поступово розширюється, однак істотним недоліком
отримання й використання останніх є відносно невисока популярність різних соціальних
медійних платформ у науковому співтоваристві, чого не можна сказати про наукові
періодичні виданнях. Показники альтметрики не позбавлені таких недоліків, як можливості
маніпуляцій при використанні, нерозпізнання механізмів піару авторів, обмеженість
присутності вчених у соціальних мережах [11].
Активна публікація в глобальних інформаційних мережах результатів досліджень,
коментарі в соціальних мережах і створення численних онлайнових профілів учених, де не
тільки зосереджений опис і повні тексти наукових доробок, але й представлено широке коло
дослідницьких інтересів і наведені дані про наукові установи, надали поштовх подальшому
розвитку традиційних бібліометричних показників, появі нових альтернативних метрик і
розгортання мережевих програмно-аналітичних надбудов, які надають дані для експертної
оцінки. На базі цього нового більш розширеного спектра показників стало можливо
вибудовувати різні топ-рейтинги найбільш успішних учених і впливових періодичних
видань, надавати оцінку ефективності роботи наукових закладів і отримувати достовірні дані
від компетентних експертів для вироблення рішень з управління в науковій сфері.
Первісне визначення наукометрії, як комплексу кількісних методів аналізу та оцінювання
науки впродовж тривалого періоду визначало «нумерологічний» шлях розвитку. Статистика
у вигляді різноманітних бібліометричних кількісних індикаторів на базі цитування стала
головним показником репутації наукових публікацій, авторитетності авторів і престижності
дослідних установ, відтіснивши об’єктивність компетентних експертних висновків, якість
досліджень і «молоду наукову» індивідуальність на другий оціночний план. Тому технології
альтметрик виникли як протиставлення використанню традиційних показників, заснованих
на цитуванні. Однак пізніше з’ясувалося, що альтметрики оцінюють більше соціальну,
прикладну або освітню значущість публікацій, а не фундаментальну, як традиційна
бібліометрія [8], тому говорити про їхнє використання як самодостатній інструмент поки не
доводиться.
Висновки. Альтернативні метрики з’явилися на хвилі намагання протиставлення
традиційним бібліометричним показникам, та практичне їх використання поступово привело
до доповнення й розширення функціональних можливостей наукометричних інструментів,
що сприяє більш повнішому розкриттю поширення науки.
В основу традиційної оцінки наукової діяльності покладено швидше точні дані, ніж
судження, тому сьогодні затребувані як бібліометричні кількісні показники, так і індикатори
якості з альтернативними метриками, однак остаточне прийняття рішень щодо оцінки
наукової діяльності за експертними висновками фахівців.
Широкий спектр додаткових індикаторів альтернативних вимірювачів наукової діяльності
та традиційних бібліометричних показників, оброблених та узагальнених спеціалізованим
аналітичним інструментарієм, є вагомою джерельною базою для незалежного експертного
оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених, наукових колективів і сприяє, за
допомогою аналітично-прогностичних обчислень, прийняттю об’єктивних і прозорих
управлінських рішень у науковій сфері.
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Bibliometric and Alternative Metrics
The article analyzes the state and development of technologies of effectiveness of science
researches evaluation in conditions of rapid development of science and progressive accumulation
of huge scattered arrays of scientific information.
Bibliometric indicators of science researches effectiveness evaluating such as the Hirsch index of
scientist, journal impact factor and alternative metrics are analyzed. Technologies of its
calculations, advantages or disadvantages in use are highlighted.
Fundamental principles of Alternative metrics manifesto that appeared due to rise of a wave of
attempts to opposite or to make an alternative to bibliometric indicators are considered. It was noted
that technology uses altmetrics unlike traditional bibliometric, more fully takes into consideration
the activity of social networks, blogs and other services, that are designed for Internet users of
science products and its impact on science and society.
The paper highlights 10 principles of Leiden manifesto for scientometrics where modern
developments in the methodology of evaluation of scientific activity are outlined. It is indicated that
its compliance will help to reveal breakthrough research fronts and shall remove the priority from
purely quantitative measurement of research activity, providing a wide range of scientometric and
bibliometric indicators for independent and transparent expert opinion of the effectiveness of
research activity.
The study comes to conclusion about expediency of mutual using and expanding of functionality
of bibliometric tools for a more complete disclosure of spreading of science.
Keywords: alternative metrics; bibliometric; impact factor; citation index; Hirsch index;
scientometrics.
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Библиометрика и альтернативные метрики
Статья посвящена анализу состояния и развития технологий оценки эффективности
научных исследований в условиях стремительного развития науки и прогрессирующего
аккумулирования огромных рассредоточенных массивов научной информации.
Проанализировано использование библиометрических показателей оценки эффективности
научных исследований, таких как индекс Хирша и импакт-фактор журнала, а также
альтернативных метрик. Уделено внимание технологиям их вычи- слений, преимуществам и
недостаткам при использовании.
Рассмотрены основополагающие принципы манифеста Альтернативных метрик, которые
появились на волне противопоставления или альтернативы библиометрическим показателям.
Было отмечено, что в технологиях использования альтметрик, в отличие от традиционной
библиометрии, полнее учитывалась активность социальных сетей, блогов и других сервисов,
предназначенных для интернет-пользователей исследовательской среды, а также влияние ее
на науку и общество.
Освещены 10 принципов Лейденского манифеста для наукометрии, где изложены
современные наработки в области методологии оценки научной деятельности. Указано, что
соблюдение их способствует выявлению прорывных фронтов исследований, лишая
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приоритетности чисто количественные измерения исследовательской деятельности,
предоставляя широкий спектр показателей для независимого и прозрачного экспертного
заключения по эффективности исследовательской деятельности.
Сделан вывод целесообразности совместного их использования для расширения
функциональных возможностей библиометрических инструментов, для более полного
раскрытия распространения науки.
Ключевые слова: альтернативные метрики, библиометрия, импакт-фактор, индексы
цитирования, индекс Хирша, наукометрия.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
У БІБЛІОТЕЧНІЙ ЗВІТНОСТІ
Досліджено специфіку використання інфографічних продуктів в описі діяльності бібліотек.
Проаналізовано існуючі практики застосування візуального супроводу бібліотечних звітів. Описано
досвід вітчизняних і зарубіжних бібліотек у використанні інфографічних елементів як складової
опису бібліотечної практики. Розглянуто еволюцію таких практик. Виявлено найбільш ефективні
форми інфографіки при узагальненні діяльності бібліотек.
Ключові слова: національні бібліотеки, інформаційний ресурс, новини, інфографіка, візуальна
журналістика, інформаційно-аналітичні служби.

У непрості для України часи реформ, коли суспільство прагне якісних змін в економічних і
суспільно-політичних питаннях, проблеми культури та освіти не завжди залишаються
пріоритетними як для політиків, так і для суспільства. Проте в кінцевому рахунку тема
культури й освіти може відіграти не менш важливу роль для оздоровлення духу суспільства
і, врешті-решт, для формування головного ресурсу сучасної держави – інтелекту нації.
Виходячи з цього, потрібно з усією відповідальністю та обережністю поставитися до
реформування українських бібліотек, де найбільші з них – бібліотечно-інформаційні
установи загальнодержавного значення – безумовно, є не просто книгосховищами, але й
ведуть широку інформаційну роботу, у тому числі видавничу та науково-дослідну. Лише
одна бібліотечно-інформаційна мережа НАН України разом із двома науково-методичними
центрами – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського та Львівською
національною науковою бібліотекою України ім. В. Стефаника – нараховує 96 бібліотек.
Сукупний бібліотечний фонд становить понад 32 млн пр. Щорічно мережа обслуговує майже
1 млн користувачів і видає понад 3 млн пр. документів, відвідування веб-сайтів бібліотек
становить понад 15 млн звернень, а обсяг записів електронних каталогів – майже 3 млн
записів 7 [1]. Наведені дані покликані проілюструвати, по-перше, масштаби бібліотечної
роботи, і, по-друге, аргументаційний потенціал такої статистики, що готується і наводиться в
бібліотечній звітності, у вибудовуванні іміджевих стратегій бібліотек. Для того, щоб оновити
уявлення про сучасну бібліотеку, потрібно поширювати в суспільстві інформацію про
діяльність подібних закладів і рекламувати їхню інформаційно-аналітичну продукцію.
Активно функціонуючи, працівники бібліотек створюють багато інформаційних матеріалів,
що містять статистичну й фактичну інформацію. Під час підготовки звітів збираються
масиви даних про організаційну та видавничу діяльність закладу за певний період у вигляді
тексту, таблиць чи графіків. Ці матеріали можуть бути цікавими користувачам бібліотек,
партнерам і колегам, але через великі обсяги та незручний формат подачі інформації,
презентативна та маркетингова роль їх незначна. Виходом може стати інфографіка –
популярний сьогодні інструмент представлення даних у зручному та легкому для сприйняття
візуалізованому вигляді.
Про важливість цього напряму роботи говорить і схвалена Кабінетом Міністрів України
Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для
забезпечення сталого розвитку України». Серед основних напрямів розвитку бібліотечної
справи Стратегія визначає створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи
країни на основі універсального доступу та економічної доцільності. Для цього, крім усього
іншого, планується впорядкувати систему нормативів і статистичної звітності з урахуванням
традиційних і нових показників бібліотечно-інформаційної діяльності. І, як наслідок –
7
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запровадження на державному рівні системи оцінки ефективності роботи бібліотек за
статистичними показниками.
Отже, статистика відіграє одну з ключових ролей у реформуванні бібліо тек – цінність
бібліотечної звітності важко переоцінити, оскільки, саме вона дає можливість безпосередньо
отримати всі необхідні дані щодо бібліотечно-інформаційної діяльності. Способи фіксації та
збереження необхідної інформації, виділення головного, виявлення взаємозв’язків і
тенденцій, оптимізація операцій з інформацією (можливість переходити на різні рівні
деталізації даних, додавати нові параметри, змінювати вигляд), гнучкі форми подання
результатів аналізу в рази підвищують зручність роботи з даними та спрощують їхню
інтерпретацію.
Водночас статистичні дані важливі в комунікації бібліотек із користувачами – провідні
бібліотеки регулярно інформують про заходи, які планується провести, про зміни у своїй
роботі – щорічно бібліотеки вводять нові послуги, замінюючи ними вже неактуальні, що
перестали користуватися попитом. Тому, подібно до сфери бізнесу, у бібліотеках, окрім
реклами масових заходів і свіжих новин, річні плани та статистичні звіти дедалі частіше
намагаються розміщувати на офіційному сайті установи, причому, саме у форматі
інфографіки.
Загалом, візуалізація як інструмент у бібліотечній та педагогічній діяльності
використовується хоч і не активно, проте достатньо широко: в опрацюванні результатів
дослідження на тему читання; у представленні книг, характеристик героя, біографій авторів;
у оформленні бібліотечного простору (правила роботи в бібліотеки, правила поводження з
книгами); у підготовці книжкових виставок; у творчих звітах бібліотеки, стратегічному
плануванні розвитку бібліотеки. Відповідно, на часі не лише активне використання на
практиці, а й методологічне та теоретичне осмислення інфографіки як напряму бібліотечної
роботи та нового явища інформаційного простору. Дослідження впровадження інфографіки,
як у практичній площині [2], так і на рівні теоретичних узагальнень [3, 4], проводяться
сьогодні доволі активно, утім переважно в контексті такого нового напряму медіадосліджень, як «журналістика даних», тоді як аналіз статистичних даних як методу
аналітичного опрацювання та ширше – способу соціокультурної комунікації залишається
недостатньо розробленим у науковому дискурсі. Тим часом візуалізація звітності виглядає
дуже перспективним явищем у сучасній бібліотечній справі. Як зразок можна навести звіт
університетської Бібліотеки Гарварду (http://library.harvard.edu/annual-report-fy-2013),
точніше, всіх 79 бібліотек, у яких працюють 922 професійні бібліотекарі. Усі ці параметри
були вказані на фоні якісних асоціативних ілюстрацій, що спрощують сприйняття даних
(див. рис. 1). Крім того, у звіті вказано, скільки часу бібліотеки були відкриті для
користувачів протягом року, кількість примірників, що видавалася на дім і кількість звернень
до веб-сайту бібліотеки.

Рис. 1. Дані інфографічного звіту Бібліотеки Гарварду
Джерело: http://library.harvard.edu/annual-report-fy-2013
183

Треба зазначити, що подібну візуалізацію в бібліотечних установах можна було побачити
ще задовго до популяризації терміна «інфографіка». Сьогодні таку інфографіку називають
вінтажною, її можно побачити у звітах бібліотек 30–40-х років [5] (рис. 2).
Тим часом в Україні це, поки що, не набуло особливого поширення серед бібліотечних
установ. Проте останнім часом дедалі частіше можна натрапити на деякі зразки річних чи
проектних звітів бібліотек у форматі інфографіки, рекламні відеоролики закладів, що
демонструють дані про них у графічному вигляді; в українських бібліотеках проходять і
власні виставки, у тому числі електронні, які реалізуються у формі мультимедійної
презентації, flash-документа, html-документа, відеоролика та ін. з використанням форматів
html, pdf, video та інфографіки. Організовано проведення різноманітних конкурсів на тему
інфографіки, у тому числі й серед українських бібліотекарів і фахівців суміжних сфер
діяльності. В Україні ці заходи організовувались у рамках таких відомих програм, як
«Бібліоміст», «Сучасний бібліотекар» та конкурс «З IT на ти».

Рис. 2. «Вінтажна» інфографіка. Один із серії бібліотечних навчальних плакатів, що
створювалися Peabody Visual Aids у 1930-х і 40-х рр., під керівництвом тямущого
бібліотекаря Рубі Етель Кандіфа (Ruby Ethel Cundiff)
Джерело: http://ebookfriendly.com/vintage-library-infographics/
Вартим окремого аналізу видається досвід Наукової бібліотеки Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) з роботи з ресурсом STATISTA (з
16 березня по 15 квітня 2015 р.). Ідеться про тестування в локальній мережі університету
доступу до ресурсу. Сайт statista.com пропонує статистичні дані, звіти, дослідження від
більш ніж 18 тис. джерел для великої кількості галузей: фінанси, економіка, е-комерція,
Інтернет, споживчі товари, медіа, здоров’я, енергетика та ін. Є можливість отримати
статистичну інформацію для окремих компаній, а також за тематикою, у вигляді інфографіки
тощо [6]. У цьому випадку працівники та користувачі НаУКМА працювали з цими
ресурсами задля організації доступу до електронної колекції бібліотеки (пошук і
завантаження повних текстів і рефератів). Водночас логічно розглядати і перспективу
розміщення на сайті STATISTA власних графічних звітів, можливо, як перші кроки на шляху
до створення власної автоматизованої системи збору статистичних показників діяльності
бібліотек України, про яку йшлося в згадуваній вище Стратегії розвитку. Утім, перед тим як
впроваджувати системи збору такої статистики і, тим більше, створювати єдиний центр
доступу до бібліотечних цифрових фондів, необхідно напрацювати національні стандарти з
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бібліотечної статистики, за якими надалі оцінюватимуться ці заклади. Такі перспективи
актуалізують різнопланові дослідження специфіки бібліотечної звітності та планування,
зокрема, і з точки зору застосування прийомів візуалізації даних. У цьому контексті метою
статті стало отримання загальної картини щодо стану речей у зазначеному напрямі
бібліотечної роботи. Отже, на прикладі звітів відчизняних бібліотек розглянемо основні
тенденції та напрями в підготовці інфографічної звітності.

Рис. 3. Дані інфографічного звіту НаУКМА
Джерело: Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2014 р.
Розглянемо, зокрема, звіти про роботу Наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія». Так, звіт Наукової бібліотеки за 2014 р. налічує близько 115
сторінок, окрім тексту і таблиць містить багато інформативної ілюстрації [7]. Графічно були
представлені такі аспекти, як бюджет і питання формування та організації бібліотечних
фондів. Проте найбільший інтерес викликали діаграми, що насамперед належать до
статистики відвідувань веб-сайту наукової бібліотеки НаУКМА (див. рис. 3).
Дані та скріншоти діаграм були отримані з допомогою онлайн-ресурсу Google Analitics від
Google, головна мета якого – надання статистичних даних для аналізу сайтів веб-майстрами,
що спеціалізуються на оптимізації інтернет-ресурсів для пошукових систем і для
потенційних відвідувачів у першу чергу. Вочевидь, тут можна говорити про співпрацю не
тільки працівників бібліотеки і студентів, а й адміністраторів сайту.

Рис. 4. Використання кругових діаграм у бібліотечній звітності. «Структура користувачів
Рівненської обласної бібліотеки для молоді»
Джерело: Звіт про діяльність Рівненської обласної бібліотеки для молоді (2013 р.)
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Така статистика може бути доволі цінною, оскільки дає можливість дослідити та
представити такі дані, які не можна отримати ніяким іншим способом. Так, наприклад, ми
можемо бачити інформацію щодо місця знаходження основних віртуальних відвідувачів
ресурсу, і ці дані не обмежуються лише назвою країни. Ресурс надає можливість розглянути
статистику за окремо обраний період: дані щодо кількості відвідувачів і яка їх частина є
новими, середньої кількість переглянутих ними сторінок і часу перебування на сайті. Слід
зазначити, такі проекти дають можливість наочно представити у доступному та зручному
вигляді звітні дані та виявити всі переваги й недоліки в роботі бібліотеки чи бібліотечного
сайту.
Показовим з точки зору роботи регіональних бібліотек різних рівнів може бути звіт про
діяльність за 2013 р. Рівненської обласної бібліотеки для молоді [8]. Одразу варто відзначити
змістовність звіту, велику кількість даних, якими оперують автори роботи, представлені
найчастіше у вигляді таблиць, рідше – доповнені круговими діаграмами (рис. 4) та окремими
схемами (рис. 5).

Рис. 5. Використання схем у бібліотечній звітності. «Співпраця з партнерами Рівненської
обласної бібліотеки для молоді»
Джерело: Звіт про діяльність Рівненської обласної бібліотеки для молоді (2013 р.)
Текст супроводжується великою кількістю фотографій, що значно полегшує його читання
та заохочує стежити за всіма цікавими подіями, що відбувалися в бібліотеці протягом
звітного періоду: виставки, конференції та презентації. У бібліотечному звіті присутні дані
про бюджетні витрати, роботу з бібліотечними фондами, нові надходження, користування
послугами електронної бібліотеки та інформація про основну аудиторію.
Водночас слід зазначити, що переважна частина діаграм відображає прості для сприйняття
дані, які й у звичайних таблицях виглядають доволі доступно, тобто виконує виключно
допоміжну, ілюстративну функцію. При цьому у випадках, коли варто було б візуалізувати
статистику, яка представлена в багаторівневих таблицях, і, таким чином, спростити її
сприйняття – така можливість використана не була (рис. 6).
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Рис. 6. Використання багаторівневих таблиць у бібліотечній звітності
Джерело: Звіт про діяльність Рівненської обласної бібліотеки для молоді (2013 р.)
Значно краще такі дані виглядали б у графічному вигляді, можливо ще й з умовними
позначками, а особливо, коли мова заходить про порівняння.
Чудовим зразком такої інфографіки можна навести фрагмент ілюстрації зі статті
«Український АПК: як країна нарощує експорт зернових» порталу «Слово і Діло» (рис. 7)
[9].

Рис. 7. Приклад інфографіки з порівнянням та умовними позначками
Джерело: http://www.slovoidilo.ua/2016/07/16/infografika/ekonomika/ukrayinskyj-apk-yakkrayina-naroshhuye-eksport-zernovyx
Те саме можна сказати й про інші розглянуті звіти бібліотек. Зокрема, подібно виглядає
щорічний рекламно-інформаційний звіт комунального закладу культури «Дніпропетровської
обласної універсальної наукової бібліотека ім. первоучителів слов’янських Кирила і
Мефодія» за 2012 і 2013 рр. (22 і 28 сторінок відповідно); звіт про роботу наукової бібліотеки
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за 2015 р. (20
сторінок). Серед спільних рис – наявність, окрім тексту, значної кількості фотоілюстрацій,
діаграм, схем і таблиць. При цьому онлайн-статистика, приклади якої розглядалися вище в
контексті аналізу звітності НАУКМА, використовується спорадично, поки що говорити про
систему використання таких даних не випадає.
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Розглядалися також звіти, що складалися тільки з тексту, таблиць і фотографій, як-то звіт
про роботу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки (74 сторінки). Доволі
оригінально ви- глядає звіт Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г.
Короленка за 2014 р. У тексті документа відсутність інфографіки у її класичному вигляді
була компенсована розміщенням великої кількості посилань на окремі відеозвіти, присвячені
численним заходам, урочистим подіям, презентаціям чи конкурсам, які супроводжували
бібліотеку весь звітній період [10]. Певним чином, це також кожна назвати одним з типів
інфографіки.
Показовим аспектом, на нашу думку, є наведені дані щодо кількості сторінок звітів. Логічно
припустити, що присутність і кількість у звіті інфографіки корелюється з його розмірами:
графічні елементи (діаграми, графіки, схеми та умовні позначки), що відображують
статистику, дають змогу зменшити обсяг звіту, зробити його оптимальним для спийняття,
використавши інфографіку як спосіб компактно вмістити велику кількість даних у доступному
для сприйняття вигляді. Утім, у цю закономірність не вписуються показники, отримані на
основі аналізу серії звітів наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії. До уваги бралися
роботи, починаючи з 2007 р., і вони мали діапазон сторінок від 53 до 184, причому обсяги
звітів не корелювалися з наявністю інфографіки чи таблиць. Для проаналізованих документів
характерна тенденція до зростання візуалізованих даних (одночасно із зростанням обсягів
текстів звітів). Також можна відзначити систему вимог до звітності, що знайшло відображення
в стандартизації підготовки звітів, зокрема, і у використанні діаграм певного типу для різних
даних. Такий підхід важливий ще й тим, що дає змогу відображати динаміку змін у роботі
бібліотеки. Наголосимо на важливості аналізу, зокрема, й інфоргафічного онлайн-статистики
відвідувань веб-сайту наукової бібліотеки НаУКМА (сервіс Google Analitics). Про цей напрям
роботи вже згадувалося на початку статті, проте, на нашу думку, варто додатково відзначити
представлення статистики офіційних груп від соцмереж (Facebook і Twitter), у яких
відображується: кількість осіб, яким подобається сторінка, демографічні характеристики
аудиторії (вік, стать), відвідуваність сторінки, кількість записів і подій сторінки тощо. Саме на
прикладі звітності НаУКМА (звіти за 2014, 2015 р.) можна констатувати зростання даних,
наданих онлайн сервісом Google Analytics та присутністю статистики користування
електронними базами даних через інтерфейси EBSCO – автоматизованих систем керування
інформаційними ресурсами в режимі онлайн, про які вже згадувалося вище. У цих звітах
онлайн-статистика набула значно більшого значення, причому інфографіка у цьому випадку є
не просто методом ілюстрування, а й аналітичним прийомом. Згадані документи
демонструють переваги та перспективність такої інфографіки, оскільки вона дає можливість
зробити більш глибокий та детальний аналіз не лише якості роботи бібліотеки, але й робити
певні прогнози стосовно потенційних користувачів і відвідувачів бібліотеки та її офіційних
онлайн-представництв і ресурсів.

Рис. 8. Дані інфографічного звіту інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ
Джерело: Звіт про наукову роботу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення
органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду Президентів України
НБУВ за 2014 р.
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Окремо варто згадати також використання інфографіки у звітності інформаційноаналітичних підрозділів НБУВ, що використовують прийоми візуалізації для висвітлення
інформаційно-аналітичної та видавничої діяльності (див. рис. 8). Пропонована інфографіка
ілюструє тематику аналітичних матеріалів, підготованих протягом 2014 р. Службою
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та Національною
юридичною бібліотекою НБУВ.
Згаданий звіт про аналітичну роботу [11], окрім розширеного графічного аналізу
статистики відвідувань інтернет-порталу «Центр досліджень соціальних комунікацій»
(діаграми та дані були отримані з допомогою веб-сервісу Yandex Metrika), містить як додаток
окремо представлену інфографіку. Робимо висновок, що таку інфографіку можна
використовувати окремо від звіту, незалежно, як це й було зроблено адміністрацією порталу
«Центр досліджень соціальних комунікацій». Тобто тут ідеться про інфоргафічну звітність як
про самостійний інформаційний продукт.

Рис. 9. Дані щодо роботи електронного каталогу та каталогу періодичних видань
Дещо далі в цьому напрямі пішли працівники Комунального закладу «Запорізька обласна
універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького» Запорізької обласної ради (ЗОУНБ)
[12]. У звіті цього закладу за 2015 р., крім інших даних у формі рівноцінних блоків
інфографіки, доволі цікаво зображено інформацію щодо роботи електронного каталогу та
каталогу періодичних видань (рис. 9). Як видно з цих графічних фрагментів, разом зі
звичними діаграмами не менш активно використовуються різноманітні умовні позначення.
З упевненістю можна сказати, що використання фотоілюстрацій, простих таблиць і схем є
найпоширенішою складовою звіту в українських бібліотеках. Варто зазначити, що в таких
звітах поряд з таблицями з даними доволі часто можна побачити і окремі елементи
інфографіки у вигляді діаграм і графіків. Проте повноцінну роботу, яка б жила своїм життям
– не розбавлену великою кількістю сторінок тексту, таку, що була представлена як окремий
елемент звіту – як додаток, або навіть змогла об’єднати всі статистичні дані в якийсь
самостійний документ – виявити не так уже й просто. Відзначимо, що для проведеного
аналізу обиралися лише ті приклади звітів, у яких був хоч якийсь натяк на присутність
інфографіки. При цьому поки що таких робіт, де візуалізація даних не представлена навіть у
найпростішому вигляді – переважна більшість.
Утім, дещо краща ситуація з бібліотечною інфографікою може бути відзначена в контексті
конкурсних робіт. В Україні такі звіти, та й інші бібліотечні продукти як інфографіка вже
починають представлятися на спеціальних конкурсах і виставках, де бібліотеки мають
нагоду заявити не лише про свої нові досягнення, популяризувавши власний заклад, а й
отримати додаткове фінансування на друк і поширення найкращих робіт.
Отже, бібліотеки в Україні поступово починають освоювати сучасні принципи роботи з
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інфографічними елементами: створюються власні інформаціно-аналітичні продукти, у тому
числі інфографіка, яка використовується не лише в окремих проектах, а й у бібліотечних
звітах. Це дає змогу адекватно оцінити не лише обсяги виконаної роботи, але й врахувати всі
недоліки роботи закладу та його віртуального представника у всесвітній мережі. Також
подібна інфографіка може бути представлена на різноманітних конкурсах і виставках з
метою популяризації як окремого закладу, так і сучасних бібліотек у цілому, що дасть
можливість змінити загальне уявлення суспільства стосовно їхньої роботи.
Бібліотечна статистика, зроблена у форматі інфографіки та представлена на різноманітних
конкурсах і виставках (у тому числі віртуальних), є елементом професійного розвитку. У
випадку поширення та системного запровадження може бути використана в контексті
ефективного реформування українських бібліотек, шляхом доступу до національних
стандартизованих показників бібліотечної статистики, відображених у цих звітах. Більше
того, вважаємо, що розвиток цього виду роботи опосередковано, у рамках стратегії розвитку
бібліотечної справи, сприятиме створенню автоматизованої системи збору статистичних
даних щодо діяльності закладів та єдиного центру доступу до бібліотечних цифрових фондів
– інтегрованого інформаційного середовища на основі програмного забезпечення з
підтримкою міжнародних і національних стандартів.
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Infographics Elements in Library Reports
Specifics of using info-graphic products in the description of library activities is examined.
Existing practice of the visual tracking of library records is analyzed. The experience of domestic
and foreign libraries in using graphic element as a component of the description of library
practice, evolution of such practices, and the most effective form of infographics with a
generalization of library activities is offered.
Ways of structuring data and additional methods of graphic presentation of information to
improve its perception by the end user were considered, available visualization tools and
educational information sources that will help to constantly improve the professional level were
explored .
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Использование инфографических элементов в библиотечной отчетности
Исследована специфика использования инфографических продуктов в описании
деятельности библиотек.
Проанализированы существующие практики применения визуального сопровождения
библиотечных отчетов. Описан опыт отечественных и зарубежных библиотек в
использовании инфографических элементов как составляющей описания библиотечной
практики. Рассмотрена эволюция таких практик.
Выявлены наиболее эффективные формы инфографики при обобщении деятельности
библиотек. Были рассмотрены способы структуризации данных и дополнительные приемы
графической подачи информации для улучшения ее восприятия конечным потребителем,
осуществлен поиск доступных инструментов визуализации и источников учебной
информации, которые помогут по- стоянно повышать профессиональный уровень.
Ключевые слова: национальные библиотеки, информационный ресурс, новости,
инфографика, визуальная журналистика, информационно-аналитические службы.
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РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ
БІБЛІОТЕК У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK
У статті досліджуються особливості бібліотечної реклами через соціальну мережу Fаcebook.
Проаналізовано найбільш поширені форми роботи, присутні в іміджевих стратегіях бібліотек.
Проведено аналіз використання соціальних мереж як засобу рекламування бібліотечної діяльності.
З’ясовано суть поняття «рекламна стратегія бібліотеки». Наведено приклади рекламних стратегій
просування продуктів і послуг у діяльності бібліотек в електронному середовищі.
Ключові слова: національна бібліотека, соціальна мережа Fаcebook, рекламна стратегія, рекламна
комунікація, хеш-теги, скайп-зв’язок, інформаційний центр.

Сьогодні одним з найпопулярніших і затребуваних засобів комунікації є соціальні мережі,
які набувають особливої актуальності як складова формування образу та іміджу сучасної
бібліотеки, відображають роботу бібліотеки в мережі Інтернет, з її електронними ресурсами
та послугами, створюючи виняткову можливість розширювати свою діяльність, презентувати
установу та її здобутки, охоплюючи дедалі більшу кількість користувачів, а також
виступають важливим інструментом інформаційного комплексу бібліотек.
Присутність бібліотеки в соціальних мережах дає можливість розміщувати новини,
причому не тільки з життя бібліотек, знайомити з новими надходженнями та цікавими
матеріалами, оперативно відповідати на за- питання користувачів, проводити опитування,
ділитися фото- і відеоматеріалами тощо. Отже, соціальні мережі – це перспективні
інструменти для інформування про бібліотечні заходи, активізації комунікації «бібліотекачитач», механізм оперативного зворотного зв’язку та ряд інших можливостей.
Питання представлення бібліотечних установ у мережевому просторі знайшло
відображення в бібліотекознавчих дослідженнях. Так, у публікаціях О. Мар’їної [1]
розглядається поняття соціально-комунікаційних технологій, обґрунтовується доцільність
їхнього запровадження як засобу керування бібліотечно-інформаційною сферою діяльності.
Використання бібліотеками ВНЗ можливостей соціальної мережі Facebook як нового засобу
комунікацій з користувачами через мережу Інтернет досліджує М. Назаровець [2]. Сьогодні
можна говорити про системне дослідження участі бібліотек в інтерактивній комунікації
соціальних медіа колективом НБУВ – як у колективних монографіях [3,4], так і в
індивідуальних дослідженнях. Зокрема, Т. Гранчак [5] висвітлює результати аналізу
використання національними бібліотеками світу та України різних соціальних мереж у
процесі вдосконалення бібліотечного обслуговування, розкриває особливості окремих мереж
як платформ представлення бібліотечних продуктів і послуг. Н. Тарасенко [6] проаналізувала
основні напрями та шляхи подальшого вдосконалення інтеграції бібліотек у мережевий
простір соціальних медіа. В. Струнгар [7] досліджує соціальні медіа як джерельну базу
бібліотекознавчих наукових рефлексій, А. Вітушко [8] аналізує можливі шляхи розв’язання
проблеми безпечного використання соціальних мереж у роботі бібліотечних установ,
М. Самсонов [9] аналізує питання адаптації бібліотек до умов поширення й використання
оригінального контенту, а саме можливості його розповсюдження та реклами в Інтернеті за
допомогою YouTube.
Попри те, що представлення бібліотек у соціальних мережах досліджується доволі
активно, це явище є настільки динамічним і багатоаспектним, що поза увагою науковців
залишаються окремі проблеми, що заслуговують на ґрунтовне висвітлення. До таких питань,
на нашу думку, можна віднести наукове осмислення використання соціальних мереж як
засобу рекламування бібліотечної діяльності. Присутність бібліотек в інтерактивному
просторі соціальних мереж – кількість акаунтів, активність і різноманітність комунікації –
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дає підстави говорити про систему такого представлення, і цим самим актуалізує питання
виявлення та аналізу існуючих рекламних стратегій просування продуктів і послуг у
діяльності бібліотек в електронному середовищі, що і є метою статті.
З’ясуємо суть поняття «рекламна стратегія бібліотеки». Пропоноване визначення має
враховувати специфіку реклами бібліотек [10, 11, 12] як особливого виду маркетингової
діяльності з огляду на соціальний характер рекламованої інституції. Аналіз фахової
літератури з проблеми реклами та маркетингу як економічної діяльності [13, 14, 15, 16] дає
змогу виділити спільні тези, що використовуються для означення цього явища рекламної
стратегії. Отже, виходячи з класичних визначень поняття «рекламна стратегія» та
враховуючи специфіку бібліотечного рекламування, пропонуємо визначати поняття
«бібліотечна рекламна стратегія» як систему скоординованих заходів, що використовуються
суб’єктом бібліотечної діяльності для інформування дійсного й потенційного читача
(користувача) про бібліотеку, її фонди, послуги та можливості з метою підвищення
популярності бібліотеки. Рекламна стратегія, таким чином, визначає, як саме бібліотека
сприятиме стимулюванню придбання, використання користувачами тих чи інших
документів, документних ресурсів, бібліотечних можливостей і послуг; доноситиме до
споживача цих послуг інформацію про конкретну вигоду, ту чи іншу перевагу матеріального чи психологічного характеру, пов’язану з його статусом користувача бібліотек.
Підкреслимо, що рекламна комунікація є частиною маркетингової комунікації, яка не
може існувати окремо від загальної маркетингової стратегії, а та, у свою чергу, пов’язана з
корпоративною стратегією, підпорядкованою цілям і місії бібліотеки. Тобто стратегія
рекламної діяльності як система оптимальних форм, змісту, часу й шляхів доставки масового
рекламного повідомлення до певної аудиторії, що служить частиною реалізації
комунікаційної маркетингової стратегії, повинна розглядатись як складова комплексу
планування в цілому.
Виходячи з комунікативної природи бібліотечної діяльності, її низького рівня
комерціалізації, висловимо гіпотезу про те, що просування фондів, послуг і загалом
діяльності бібліотек посередництвом соціальних медіа є перспективним напрямом як
бібліотечної роботи, так і відповідних наукових досліджень.
Серед найвищої популярності вітчизняних бібліотек мережі Facebook, на що вказує у
своєму дослідженні «Використання національними бібліотеками соцмереж для
представлення бібліотечних продуктів і послуг» Т. Гранчак [5], розглянемо специфіку
вибудовування бібліотечних рекламних стратегій саме в цій мережі.
Дослідники відносять Facebook до соціальних мереж, орієнтованих на представлення
мультиформатного контенту: текстових повідомлень, графічного матеріалу, відео- та
аудіодокументів. Соціальні мережі, орієнтовані на представлення візуального – графічного
та відеоконтенту (Flickr.com, Pinterest, Instagram, YouTube.com) та аудіоконтенту (iTunes),
доцільно розглядати окремо.
Для дослідження було зроблено вибірку з 18 бібліотек, що активно використовують
соціальну мережу Facebook. Визначальними підходами для такої вибірки логічно обрати
активність бібліотеки в соціальних мережах і масштабність бібліотек. Крім того, важливим
видавалося відібрати бібліотеки різних видів, що дасть змогу простежити залежність між
вибудованою стратегією рекламування в соціальних мережах і читацьким контингентом
(діти, студенти, науковці, фахівці певних галузей), масштабами обслуговування
(загальнодержавний, регіональний рівень чи окремий ВНЗ), завданнями та місією бібліотек.
Отже, у вибірку для аналізу було включено: бібліотеки загальнодержавного значення
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Львівська національна наукова
бібліотека України ім. В. Стефаника, Національна бібліотека України для дітей, Державна
бібліотека України для юнацтва, Національна історична бібліотека України, Національна
наукова медична бібліотеку України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.
В. О. Сухомлинського); ОУНБ (Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, Дніпропетровська,
Полтавська) та публічну бібліотеку ім. Лесі Українки м. Києва; бібліотеки ВНЗ (Наукова
бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», Наукова бібліотека
Національного університету «Острозька академія», Наукова бібліотека Національного
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педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Науково-технічна бібліотека
ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут»).
Аналіз Facebook-сторінок вказаних бібліотек дає змогу виокремити найбільш поширені
форми роботи, присутні в іміджевих стратегіях практично всіх аналізованих бібліотек. Так,
одним з найпоширеніших типів дописів є інформаційні пові-домлення, що спрямовані на
висвітлення подій, рекламування фондів, просування інформаційних продуктів бібліотек.
Висвітлення соціокультурної діяльності може стосуватися акцій, виставок, концертів,
зустрічей, презентацій, тематичних тижнів, читацьких марафонів, конкурсів молодих авторів
тощо, що відбуваються в стінах бібліотеки. Тоді Facebook-сторінка використовується як засіб
поширити інформацію і залучити користувачів до участі у події та забезпечити
інформаційний резонанс (висвітлення у ЗМІ, обговорення учасниками, інформування про
отримані результати) після цієї події. Так, наприклад, серед повідомлень з високим рівнем
взаємодій Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника є
інформація (допис від 23 травня 2016 р.) про презентацію програми ім. Фулбрайта, зустріч
координатора Програми ім. Фулбрайта в Україні з дослідниками, аспірантами, студентами та
викладачами. Комплексно висвітлюються у Facebook книжкові фестивалі та виставки –
«Книжковий Арсенал», «Форум видавців», що стають потужними літературно-читацькими
подіями року національного масштабу; регіональні фестивалі (Кіровоградський «Весняний
книговир» чи Закарпатський проект «Бібліотечні гарадичі» 8 з висвітленням презентацій
книжкових видань, автограф-сесій від авторів, інших подій.
Не менш важливим інформаційний супровід через соціальні медіа є тоді, коли йдеться про
онлайн-акції: віртуальні виставки, конкурси тощо, як, наприклад, Facebook-сторінка
Полтавської обласної універсальної наукової бібліотека ім. І. П. Котляревського поділилася
публікацією М. Федорової про онлайн-вікторини (допис від 25 травня 2016 р.) з
використанням скайп-зв’язку «Полтава – Суми: бібліотеки єднають молодь», організованого
Полтавською та Сумською ОУНБ у рамках відзначення Європейського дня сусідів.
Особливою формою такого інформування можна вважати створення спеціальних фотоальбомів, які через візуальний контент висвітлюють важливі для бібліотеки події.
Наприклад, на сторінці Facebook Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
можна бачити фотоальбом урочистих заходів, виставок, презентацій монографій, книг, фото
прес-туру, Книжкового Арсеналу-2016, конференції «Короленківські читання 2016» та ін.

Рис. 1. Сторінка Facebook Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, фотоальбом
урочистих заходів.
Джерело: https://www.facebook.com/Vernadsky.Library/
8
«Гарадичі» – закарпатське слово, що означає «сходи». Проект Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки
має на меті показати громаді, як по символічних сходах через книжки можна йти до вершин знань і досягнути успіху. На
зустрічі, які відбуватимуться в бібліотеці, будуть запрошені не письменники, а відомі люди міста та області, які
ділитимуться враженнями про улюблені книги та авторів, які, можливо, вплинули на їхнє життя та допомогли досягти
певних здобутків (допис від 4 квітня 2016 р.).
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Бібліотеки активно використовують Facebook-сторінки для повідомлення про нові
надходження та інформування про наповнення фондів, як правило – надається зображення
книг, що супроводжується коротким описом, зверненням до тих, хто може бути зацікавлений
(хіміки, юристи, філологи, ті, хто вчить українську як іноземну тощо). Доволі часто допис
Facebook супроводжується посиланням на сторінки бібліотек, де можна отримати детальну
інформацію чи навіть замовити книгу. Деякі бібліотеки в повідомленнях про поповнення
фонду використовують тегування 9. Як правило, хеш-теги, що вказують на відповідну
умовну рубрику 10, це: «#НовіНадходження», «#З_фонду_Бібліотеки», «#Бази_даних»,
«#Наукова_періодика», «#Адвокація2106» тощо. Цей інструмент, незважаючи на його
ефективність, використовують не всі бібліотеки, чиї Facebook-сторінки було проаналізовано.
Розширена інформація стає фактично способом рекламування не лише фондів, а й книги та
читання загалом. Інформування про нові надходження може включатись у більш ширший
контекст національної та світової культури. Наприклад, Facebook-сторінка Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (Library of Kyiv Mohyla Academy) повідомляє
про надходження до фондів бібліотеки роману «Улісс» Дж. Джойса, інформуючи водночас
про появу українського перекладу культової книги (допис від 16 червня 2016 р.).
Повідомлення також містить пряме посилання на сторінку книги в каталогах бібліотеки та
заклик до читачів: «Якщо ви досі не наважилися прочитати #Ulysses, то сьогодні – саме час!.
Для охочих перечитати – замовляйте у фонді перший український переклад “Улліса” від
видавництва Олексія Жупанського та насолоджуйтесь». Більше того, сторінка Library of Kyiv
Mohyla Academy публікує цей допис у контексті світового флеш-мобу Bloomsday – у цей
день прихильники творчості Дж. Джойса влаштовують заходи, читання, мандрівки
Дубліном, відтворюючи 16 червня 1904 р. – той самий день Леопольда Блума, описаний у
700-сторінковому романі. Показово, що допис бібліотечної сторінки витримано в стилістиці
молодіжної субкультури: використання хеш-тегів англійською мовою («#Bloomsday»,
«#Ulysses»), сленгових виразів: «…Раптом ви не маєте можливості махнути до Ірландії, то
можете закосплеїти 11 стиль епохи Едварда» (виділення наше. – Авт.).
Крім рекламування фондів соціальні медіа активно використовуються для інформування
про бібліотечні продукти. Так, наприклад, інформаційно-аналітичні підрозділи НБУВ через
Facebook-сторінки поширюють посилання на підготовлені випуски та окремі аналітичні
огляди, опубліковані на офіційній сторінці «Центр досліджень соціальних комунікацій». На
сторінках Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ),
Репортера СІАЗ, Національної юридичної бібліотеки (НЮБ), Фонду Президентів України
НБУВ, які активно представлені у Facebook, пропонуються та просуваються продукти й
послуги, аналітика, монографії, статті як вторинний інформаційний продукт, як експертне
знання. Як показує статистика сторінки СІАЗ, найбільшу кількість переглядів відвідувачів
отримали пости з інформацією про підготовлені інформаційно-аналітичні продукти з
активними посиланнями на ці продукти. Водночас сторінка НЮБ, крім продуктів
інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотеки, активно акумулює інформацію ЗМІ та
експертів, що висвітлює правову проблематику, виступаючи таким чином накопичувачем
якісної та актуальної інформації. Таким чином, досягається не тільки розширення кола
користувачів відповідної інформаційно-аналітичної продукції, а й позиціонування цих
підрозділів, а отже, і бібліотеки загалом як центру експертного знання, що відповідає
специфіці трансформації соціальної функції бібліотек – в умовах сучасного розвитку,
дефіцитом є не інформація (її потік зростає по експоненті), а унікальний контент,
9

Тегування – встановлення «міток» – ключових слів за допомогою хештегів (англ.: hash tags) і високим рівнем
інтегрованості в інші платформи веб 2.0.
10
Використовуємо термін «рубрика» умовно, оскільки соціальні мережі, зокрема Facebook, не передбачають організації
інформації за окремими те- матичними групами – дописи формують «стрічку новин» та «альбоми». Найбільш дієвим
способом провести рубрикацію дописів залишається тегування. Використання хеш-тегів дає можливість робити підбірку
новин за тією чи іншою темою (ключовими словами).
11
Коспле́й (англ. costume play – «костюмована гра») – один з видів перформансу, який полягає у відображенні в режимі
реального часу певних відомих персонажів чи ідей, за допомогою костюма та характерних аксесуарів.
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експертність, надійність, авторитетність, незаангажованість.
У цьому ж контексті варто розглядати діяльність бібліотек і залучення до неї користувачів
через посередництво соціальних медіа, пов’язану з розширенням ролі бібліотек – від
книгозбірні до інформаційного центру. Акції, які засвідчують, що бібліотеки перебирають на
себе роль суспільно-культурного та інформаційного центру, пов’язані з підтримкою окремих
соціальних груп, національних програм, регіональних громад. Бібліотеки протягом останніх
років активно підтримують, зокрема, і через свої представництва в соціальних медіа, акції зі
збору книжок для тих соціальних груп, що потребують уваги й підтримки – для хворих дітей,
вояків ЗСУ, літніх людей. Так, український бібліотечний сегмент Facebook 12 активно
долучився до реалізації ініціативи Української бібліотечної асоціації «Передплати газету для
мешканців зони АТО». Ідеться про заклик до своїх читачів передплатити центральні
українські періодичні видання для подальшого розповсюдження в населених пунктах,
мешканці яких опинились в умовах інформаційної ізоляції та не мають можливості
користуватися українськими інформаційними каналами: телебаченням, радіо, Інтернетом.
Іншим прикладом соціального партнерства, рекламування якого здійснюється через
соціальні медіа, може бути ініціатива Кіровоградської бібліотеки ім. Д. І. Чижевського
(допис від 4 травня 2016 р.) про правову допомогу: у пошуку необхідних законодавчих
документів, у реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні; допомогу в
оплаті комунальних послуг (надіслати повідомлення про показники лічильників, друк
бланків платіжних квитанцій).
Facebook-сторінки бібліотек активно долучилися до «Року англійської мови в Україні» і
доволі активно залучали користувачів через сторінки у Facebook, інформуючи про заняття
«Швидка англійська: Музика», перегляди та обговорення кінофільмів англійською мовою
(наприклад, Wednesday Movie Club), заняття з англійської мови з основ наукової
термінології, курси англійської мови для бібліотекарів; проекти мовних літніх таборів «Літо
з центром “Вікно в Америку”».
Така діяльність, а також широке висвітлення її, а, головне, залучення до неї користувачів
посередництвом соціальних медіа, засвідчує соціальну відповідальність, партнерство з
читачами, зміцнення та розширення зв’язків між бібліотекою і читачем за межами
інформаційного забезпечення, підвищення ролі бібліотек у суспільному житті. Тим самим
бібліотека набуває додаткової громадянської ролі, встановлюючи зв’язок зі своїми читачами
(реальними та потенціальними), і однозначно формуючи імідж сучасного активного центру
громадянської ініціативи. На реалізацію цієї ж стратегії спрямоване позиціонування
бібліотеки як центру професійного зростання – висвітлення на Facebook-сторінках
професійних конкурсів («Бібліотека року», «Творчий злет: молодий бібліотекар року»,
Всеукраїнські конкурси бібліотечних інтернет-сайтів, літературних творів бібліотечних
працівників, відеоробіт «English Fest у бібліотеці»); повідомлення про відзнаки Української
бібліотечної асоціації тощо.
Соціальні медіа використовуються для реклами передплатної кампанії професійних
видань, у тому числі їніх електронних повнотекстових версій чи баз даних статей. Доволі
активно використовується інтерактивна комунікація в мережі для інформування про наукові
конференції, проведення літніх лекторіїв, онлайн-семінарів, присвячених використанню
платформи Web of Science та інших ресурсів у науковій діяльності. Цікавими видаються
проекти, що виконують роль агрегаторів, збирачів інформації про наукові форуми,
наприклад, «Конфознайко», що акумулює актуальну інформацію про наукові події з
гуманітаристики.
Отже, проаналізовані напрями рекламних дописів у соціальній мережі Facebook дають
змогу сформулювати основні складові бібліотечного рекламування посередництвом
соціальних медіа. До них належить, по-перше, визначення цільової аудиторії та завдань:
інформування постійних читачів, розширення кола користувачів, розширення використання
фондів бібліотек і номенклатури послуг.
12

Цим терміном пропонуємо називати сукупність бібліотечних представництв у соціальній мережі та систему
взаємозв’язків між ними.
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По-друге, формулювання цілей – збільшити потік читачів, відвідуваність сайту,
популяризація додаткових послуг, формування іміджу бібліотеки. По-третє – визначення
концепції продукту з наступним вибором засобів поширення рекламної інформації (текст,
зображення, відео, мультимедійний контент). Лише за бібліотечними сторінками соціальних
медіа неможливо простежити такий аспект, як системність та, зокрема, вибір графіку
проведення рекламної кампанії – для отримання відповідних висновків необхідно
проаналізувати узгодження рекламних повідомлень на різних платформах (офіційний сайт,
соціальні медіа, «дружні» ресурси тощо).
За результатами аналізу бібліотечних сторінок у соціальній мережі Facebook можна
виділити їхні основні функції. Це, по-перше, представницька, являє собою презентацію
успішного функціонування бібліотеки в умовах інтенсифікації інформаційних потоків; подруге, інформаційна – полягає в забезпеченні користувача інформацією щодо нових
надходжень, презентації змістовних інформаційно-аналітичних матеріалів; по-третє,
комунікативна та навігаційна полягає в забезпеченні можливості з’єднання між документом і
користувачем, передбачає надання потрібної інформації через реалізацію певних форм і
засобів за допомогою електронних технологій; по-четверте: вивчення соціальної структури
користувачів, що спрямована на дослідження інформаційних запитів різних категорій
користувачів бібліотек з метою оптимізації процесу відбору інформації; по-п’яте: коригуюча,
полягає в аналізі функціонування сайту та розробці пропозицій щодо внесення змін,
спрямованих на підвищення його ефективності.
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Advertisement Strategy of Advancement of Foods and Services of Libraries
in the Social Network of Fаcebook
The article deals with the peculiarities of library advertising through social network Facebook.
The most common forms of present policies in image libraries are analyzed. The analysis of using
of social networks as a means of promoting library activities was conducted. The essence of term
«advertising strategy library» is clarified. Examples of promotional strategies promoting products
and services of libraries in the electronic environment are offered.
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Рекламная стратегия продвижения продуктов и услуг библиотек
в социальной сети Fаcebook
В статье исследуются особенности библиотечной рекламы через социальную сеть
Fаcebook. Проанализированы наиболее распространенные формы работы, присутствующие в
имиджевых стратегиях библиотек. Проведен анализ использования социальных сетей как
средства рекламы библиотечной деятельности. Выяснена суть понятия «рекламная стратегия
библиотеки». Приведены примеры рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг в
деятельности библиотек в электронной среде.
По результатам анализа библиотечных страниц в социальной сети Facebook определены их
основные функции.
Ключевые слова: национальная библиотека, социальная сеть Fаcebook, рекламная
стратегия, рекламная коммуникация, хэш-теги, скайп-связь, информационный центр.
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ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ –
МІСІЯ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційнокомунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Звернається увага на
необхідність активної співпраці між бібліотеками, передусім з тими, що є світовими лідерами в
акумулюванні та репрезентації документаційно-інформаційних ресурсів з гендерних питань.
Обґрунтовано роль бібліотек у зміні сформованих гендерних стереотипів у суспільстві та
різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування гендерної
свідомості людини у суспільстві знань.
Ключові слова: гендер, інформаційне суспільство, бібліотеки в інформаційному суспільстві,
інформаційно-комунікативні технології.

Становлення Української держави відбувається в умовах швидких і глибоких суспільних
змін, які зумовлюють нові реалії та вимоги до життєдіяльності сучасної людини. Наявні
демократичні перетво- рення передбачають гармонізацію суспільних відносин, у тому числі
й гендерних. Інтеграція України у європейське співтовариство передбачає сповідування й
дотримання системи європейських цінностей на рівні держави та окремої людини. Бібліотеки
як соціальні інституції спрямовують свою діяльність на просвіту та освіту нації щодо
європейських і світових практик боротьби з корупцією, захисту людської гідності, свободи,
демократії, рівності, верховенства права, поваги до прав людини (включно з правами
меншин),
плюралізму,
толерантності,
справедливості,
солідарності,
гендерної
рівноправності, відмови від дискримінації. Тож бібліотеки сьогодні покликані допомогти
подолати гендерні стереотипи та закласти підвалини формування гендерно толерантної
свідомості суспільства.
У затвердженій Указом Президента України Національній стратегії у сфері прав людини
серед основних завдань визначено забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
Серед заходів, спрямованих на реалізацію цієї Стратегії, є проведення широких
інформаційних кампаній, спрямованих на подолання вкорінених стереотипів щодо
соціальних ролей жінок і чоловіків, підвищення рівня обізнаності жінок, особливо в
сільській місцевості, юридичної спільноти і в цілому широкої громадськості щодо їхніх прав
і механізмів їхньої реалізації. Участь бібліо- тек у таких заходах є дуже корисною.
Важливість впливу на гендерну свідомість бібліотек, передусім наукових, зумовлюється
тим, що вони, поширюючи результати авторитетних наукових досліджень, тематичної
літератури, сприяють формуванню світогляду громадян. Бібліотеки є важливою ланкою
наукових досліджень і сучасної освіти, через які відбувається передача та поширення знань,
формується система норм і цінностей суспільного життя. Сьогодні в Україні, як і за кордоном
бібліотеки беруть участь у репрезентації науково-просвітницької діяльності гендерних центрів
і лабораторій з гендерних досліджень. А самі центри з гендерних досліджень формують власні
бібліотеки. В Україні вже з’явився певний досвід з введення в навчальні плани ВНЗ спецкурсів
гендерної тематики.
Для розуміння й професійної участі в процесі гендерної соціалізації бібліотекареві необхідні
знання відповідного методологічного й методичного апарата, що містить систему наукових
знань про гендер, гендерні аспекти читання, фактори, умови та критерії ефективної гендерної
соціалізації. Однак у бібліотечній практиці дотепер слабко враховується гендерний напрям,
незважаючи на його безумовне значення для гармонійного та повноцінного розвитку
особистості, суспільства. Бібліотека може активно сприяти розвитку індивідуальних
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здібностей та інтересів людини, незалежно від статі, протистояти традиційним стандартам
щодо статей.
За визначенням ООН, гендерний підхід являє собою «… процес оцінки будь-якого заходу,
що планується, з точки зору його впливу на жінок і чоловіків, а також законодавства,
стратегій та програм в усіх галузях і на всіх рівнях. Ця стратегія ґрунтується на тому, що
інтереси та досвід жінок, як і чоловіків, мають стати невід’ємним критерієм при розробці
загальної концепції, при здійсненні моніторингу й оцінки загальних напрямів діяльності та
програм у політичних, економічних і суспільних сферах для того, щоб жінки, як і чоловіки,
могли одержувати однакові можливості та шанси, а нерівність щоб ніколи не вкорінювалась»
[1].
Сучасна гендерна теорія – це міждисциплінарний науковий напрям, тому свої варіанти
визначення поняття «гендерний підхід» наводять і ті наукові галузі, які вивчають феномен
гендеру. Врахування цих визначень сприяє більш точному тлумаченню аналізованого
терміна.
Українські дослідники висвітлюють такі проблеми, як аналіз доробок іноземних
гендерологів, імідж жінки-політичного лідера, гендерні стереотипи, становлення, розвиток і
значення феміністичного руху, причини гендерного дисбалансу, історичні передумови
гендерної ситуації в Україні, особливості ролі жінки в пострадянських країнах, причини
неефективності запровадження гендерної політики, роль жінок у структурі державного
управління, докази існування гендерної нерівності тощо.
У суспільно-політичних науках гендерний підхід розуміється в цілому як методологія
розгляду всіх соціальних проблем з позицій забезпечення рівних можливостей для чоловіків і
жінок. Гендерна соціологія – галузь соціології, що вивчає закономірності диференціації
чоловічих і жіночих ролей, статеві відмінності на всіх рівнях та їхній вплив на людське
існування, співіснування, на особливості соціальної організації, специфіку чоловічої та
жіночої соціальних спільнот. У соціології гендерний підхід – «аналіз влади й домінування,
затверджуваних у суспільстві, у тому числі й через гендерні ролі та відносини» [2]. Питання
гендерної соціології вивчали С. Жеребкін, О. Здравомислова, Г. Тьомкіна.
Правові й філософсько-психологічні дослідження розглядають ген- дерний підхід в аспекті
дискримінації жінок як соціального явища, як єдиного цілого.
Гендер у політичній науці – це політико-рольовий, стереотипний конструкт, тісно
пов’язаний зі статтю, який формується під впливом ментальних особливостей політичної
культури й уособлює в собі зовнішні очікування та внутрішні характеристики суспільнополітичної поведінки чоловіків і жінок, що складалися історично. Як зазначає Л. Літвін,
особливостями гендерних досліджень в українській політичній науці є орієнтованість на
політико-правовий аспект дослідження (аналіз реальних прав жінок і чоловіків),
зацікавленість гендерними аспектами освіти, недостатня увага до дискримінаційних практик
щодо чоловіків і гендерних питань у контексті демократизації [3].
Отже, слушною видається думка І. Гончаренко про те, що в суспільно-історичних і
соціально-економічних науках гендерний підхід «розглядає відносини між жінками і
чоловіками як певний комплекс соціальних ролей, які їм нав’язує та чи інша культура» [4,
с. 189]. Тож у роботі бібліотекаря: «Здійснити “гендерний підхід” в інформаційнобібліотечному обслуговуванні – це значить діяти з розумінням соціального походження
категорій “чоловічого” й “жіночого” в суспільстві, ставити особистість й індивідуальність у
розвитку вище традиційних рамок статі» [5, с. 97]. У цьому контексті слушним виявляється
зауваження Т. Дороніної: а чи хотіли б відвідувачі бібліотек, щоб до їхнього обслуговування
використовувався гендерний підхід? І як взагалі це можливо? [6].
З позицій теорії інформаційного суспільства спроби осмислення нової реальності, пошук
основних характеристик сучасного стану суспільства, а також ролі інформаційних
технологій у становленні та розвитку інформаційного суспільства були зроблені такими
вченими, як Д. Белл, Дж. Гельбрейт, М. Кастельс, М. Маклюєн, У. Мартін, Й. Масуда,
М. Постер, Д. Тапскотт, Є. Тоффлер, А. Турен, Ф. Уебстер та ін. Серед українських і
російських дослідників, які висвітлювали питання формування й розвитку інформаційного
суспільства, варто згадати Р. Абдєєва, Л. Бевзенко, О. Бєлінську, Т. Березу, О. Бікулова,
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С. Бондаренка, М. Вершиніна, Є. Войскунського, О. Голобуцького, Б. Головка, А. Горбачика,
С. Дацюка, С. Дятлова, В. Ємеліна, А. Жичкіну, М. Згуровського, Д. Іванова, В. Іноземцева,
А. Колодюка, С. Коноплицького, Н. Костенко, Д. Кутюгіна, О. Лобовікову, О. Личковську,
С. Макєєва, І. Мальковську, І. Мелюхіна, Н. Моїсєєва, О. Путилову, А. Ручку, О. Рунова,
І. Солдатенко, А. Сухарева, О. Чистякова, Є. Швеця, О. Шевчука, В. Щербину та деяких
інших. Підкреслимо, що дослідження закордонних учених із соціологічного аналізу
Інтернету з’явилися ще на початку 90-х років минулого століття. У країнах СНД, які
підключилися до мережі Інтернет у середині 90-х (Росія в 1993 р., Україна в 1994 р. [тобто
значно пізніше, ніж Європа або Північна Америка]), дослідження на цю тему стали
з’являтися лише на початку нинішнього століття. Однак на цей час феномен Інтернету вже є
об’єктом доволі сталої дослідницької уваги та інтересу з боку соціально-гуманітарних
дисциплін як в Україні, так і в країнах СНД загалом. Дедалі частіше, особливо у XXI ст.,
дослідники починають говорити про Інтернет як про простір соціальних комунікацій
(О. Аладишкіна, Д. Кутюгін, М. Раскладкіна, О. Родіонов) та окремий соціальнокомунікативний інститут (О. Бікулов, С. Бондаренко, С. Михайлов, Н. Прохорова,
О. Путилова, О. Рунов, О. Чистяков). В Україні увагу соціологів привертає проблематика
якісного та кількісного складу аудиторії Інтернету (О. Балабанова, О. Білорус, Є. Головаха,
Б. Головко, А. Горбачик, О. Кислова, С. Коноплицький, Н. Костенко, І. Лукінова,
Н. Меджибовський, Л. Нікітіна, О. Носова, С. Романенко, Т. Рудницька, В. Тарасенко,
В. Щербина); феномен кіберкультури (Є. Прохоренко); політичні комунікації в Уанеті
(І. Балинський) та визначення соціальних детермінант кіберпростору (А. Петренко-Лисак) та
ін. Якщо ж розглядати розвиток гендерних досліджень у вітчизняній соціології, то гендерна
проблематика в українському суспільстві висвітлювалась у роботах Р. Ануфрієвої, А. Бойко,
І. Жеребкіної, О. Качанової, Н. Лавриненко, Л. Малес, С. Оксамитної, О. Стрельник.
Гендерні проблеми в ЗМІ й рекламі розглядались у працях Н. Лисиці, М. Скорик,
Т. Бурейчак, О. Бєлікової та ін. Питання розробки та впровадження гендерної політики
проаналізовано в роботах Г. Даудової, В. Дягілєва, К. Левченко. У середині – кінці 90-х років
минулого століття починають активно проводиться дослідження з вивчення Інтернету й
інтернет-комунікацій у їхньому взаємозв’язку з гендерним фактором. У цій царині
досліджень першість також належить американським та європейським ученим. У країнах
СНД уперше тема визначення й опису гендерних складових інформаційного суспільства з
урахуванням пострадянського контексту в соціальній філософії була розкрита в
дисертаційному дослідженні М. Лихобабіна «Гендерні детермінанти інформаційного
суспільства» (2006). Ряд гендерних аспектів формування інформаційного суспільства у Росії
й Білорусії висвячені в роботах Н. Васильєвої (загальна проблема гендеру в інформаційному
суспільстві), М. Малишевої (гендер і глобалізація), О. Гапової (глобалізація, жінки й
інформаційні технології), Л. Нургалієвої (взаємовплив і перспективи глобалізації гендерних
відносин, дихотомія статусної й позастатусної культури в умовах розвитку електронного
суспільства), К. Санкової (функціональна роль гендерних досліджень у перехідному
суспільстві), І. Остапенко (проблеми гендерної віртуальної ідентичності), О. Єльчанінової
(класифікація бар’єрів, що заважають оптимальному формуванню інформаційних
стратифікацій); О. Журавльової (основні категорії користувачів середовища мережі
Інтернет), І. Чикалової (розвиток теорії кіберфемінізму). Серед вітчизняних дослідників
гендерні проблеми в просторі інтернет-комунікацій та інформаційного суспільства, а також
розвиток теорії кіберфемінізму висвітлюються в роботах І. Жеребкіної, К. Карпенко,
Л. Компанцевої, І. Солдатенко, В. Суковатої та ін. На цей час інтенсивні дослідження
Інтернету з гендерних позицій здійснюються О. Арестовою, Л. Архиповою,
Є. Войскунським, О. Мітіною (соціально-демографічна специфіка аудиторії мережі
Інтернет); О. Арестовою, Є. Войскунським, М. Лінд, Л. Перрі, І. Вассерман, Є. Вейсер
(мотиваційна структура інтернет- аудиторії); С. Херрінг, Л. Вінн, Дж. Каца, Х. Міллер,
Р. Матхера (гендерні особливості перебігу комунікацій у мережі Інтернет при використанні
різноманітних сервісних платформ [чату, форуму, блогу, електронної пошти, персонального
сайту, миттєвого меседжеру, мікроблогінгу]). Багато дослідників вивчають структуру
комунікативних практик і особливості функціонування мови в мережі Інтернет
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(Л. Компанцева, О. Мишенкова, О. Лутовинова, Дж. Бейкер, К. Блум, Дж. Браун, А. Брукман
та iн.). Значний інтерес становлять роботи з аналізу ідентифікаційних і презентаційних
практик у кіберпросторі, процесів формування віртуальної гендерної ідентичності, керування
враженням (менеджмент вражень) (Л. Компанцева, І. Остапенко, О. Мітіна, А. Петренко,
Н. Писаренко, Дж. Сулер, Ш. Тьокл). З позицій гендерного підходу розглядаються також
окремі види соціальних комунікації, реалізованих за допомогою Інтернету (політичні,
освітні, наукові, організаційні) (А. Арнольд, К. Блум та ін.). З лінгвокультурних і
феміністських позицій глибоко вивчаються феномени кіберкультури (Д. Васильєва,
С. Жайворонок, І. Жеребкіна, О. Кісь, Л. Компанцева, В. Суковата, І. Чикалова, О. Шерман).
Однак до сьогодні бракує системних і узагальнюючих спроб соціологічної інтерпретації
гендерної складової інтернет-комунікацій, у тому числі в національному сегменті мережі
Інтернет – Уанеті [7].
Спеціальних соціологічних досліджень з питання гендерної культури в бібліотеках
небагато, але є ряд публікацій, які зачіпають окремі аспекти цієї проблеми. Гендерні аспекти
аналізу бібліотечної професії розглянуто в працях О. Березкіної, О. Димитрова,
Ю. Потаніної, Н. Валіулліної, Л. Коленко, І. Кононової, М. Рассадіної, І. Стрілкової,
О. Цвєткової, О. Чернишової. Проблеми фемінізації бібліотек вивчені Л. Солоненко,
Т. Сабурової, О. Ястребової [8].
В Україні сьогодні актуальною видається ідея створення університетських наукових
бібліотек і зібрань, які акумулювали б літературу, потрібну вченим, що займаються
гендерними питаннями, та студентам, які вивчають цю тему. Сьогодні бібліотеки, передусім
ті, що є світовими лідерами в акумулюванні та репрезентації документаційно-інформаційних
ресурсів з гендерних питань, активно співпрацюють між собою. Результатом такої співпраці є
введення в обіг баз даних жіночих архівів, документаційних центрів і бібліотек по всьому
світу. Серед них можна виділити:
Guide to Uncovering Women’s History in Archival Collections – «Путівник по архівам
невивченої жіночої історії» створений у рамках проекту «Архів жіночих та гендерних
досліджень» Техаського університету (Сан-Антоніо, США). На сайті представлений путівник
– список посилань на сторінки архівів, бібліотек й інших джерел зберігання інформації в
Інтернет, які містять маловідомі документи-першоджерела про жінок або написані жінками.
Укладач – Джілл Джексон (Jill Jackson), архіваріус. Мова: англійська.
IIAV: International information centre and archives for the women’s movement – Міжнародний
інформаційний центр й архіви жіночого руху (IIAV) – національний дослідний центр
(Нідерланди), що займається жіночими дослідженнями, вивченням стану жінок й надає
відповідну інформацію. Розділи сайту: «Загальна інформація», «Послуги», «Колекції»
(інформація про періодичні видання й книги центру), «Бази даних» (каталоги, архіви, бази
даних з жіночих досліджень), «Пуб- лікації», «Світ жіночої інформації» (база даних жіночих
архівів, документаційних центрів і бібліотек по всьому світу), «Конференції <Ноу-хау>»,
«Журнал» (журнал про фемінізм, культуру й науку), «Гендер та вода» (екологічна
конференція жіночих організацій за темою «Гендер та вода»), «Акції європейських жінок у
2000 році» (посилання на сайт однойменної організації). Мова: англійська, голландська.
Diana: Women’s Human Rights Resources – Сайт «Діана: Ресурси з прав людини-жінки» –
частина бази даних з прав людини «Діана» (США). Розроблений за спільною ініціативою
ряду бібліотек юридичної літератури, університетських центрів захисту прав людини та
інших неурядових організацій, що об’єдналися з метою створення великої, сучасної та
авторитетної бази даних з досліджень у галузі прав людини. Кожний з відповідних розділів
сайту містить статті, документи й посилання на інші сайти й сторінки з прав людини-жінки:
«Конвенція з викорінення всіх форм дискримінації стосовно жінок (CEDAW)»,
«Конференції», «Конвенції», «Домашнє насильство», «Освіта», «Рівність», «Феміністська
теорія», «Дівчата», «Здоров’я та благополуччя», «Права людини», «Проблеми жінок
корінного населення», «Робота і працевлаштування», «Заміжжя і сімейне життя»,
«Проституція», «Расові і гендерні питання», «Національність і громадянство», «Політичні
права / Політична участь», «Права на власність / Право на житло», «Права біженців /
емігрантів», «Релігія і культура», «Репродуктивні права», «Сексуальна орієнтація», «Рабство
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і торгівля жінками», «Соціальне і економічне благополуччя», «Насильство стосовно жінок»,
«Загальні права жінок». Мова: англійська.
В останнє десятиліття бібліотекарі України активізували свою участь у роботі професійних
міжнародних організацій, у міжнародних навчальних і професійних обмінах, почали
розвивати професійні зв’язки із зарубіжними книгозбірнями та спорідненими професійними
асоціаціями, активніше проводити та брати участь у міжнародних конференціях. У
глобалізованому світі міжнародні контакти розглядаються як обов’язкова умова отримання
поглиблених знань зарубіжних бібліотечно-інформаційних систем для прийняття
професійних рішень з урахуванням європейських і міжнародних вимог, для поширення
інформації про Україну.
Бібліотекарі реалізували сотні проектів із залученням позабюджет- ного фінансування,
спрямованих на актуалізацію діяльності книгозбірень і покращення бібліотечного
обслуговування, за підтримки Між- народного фонду «Відродження», Інституту відкритого
суспільства в Будапешті, Британської ради в Києві, Гете-Інституту в Києві, відділу преси,
освіти та культури Посольства США в Україні, Європейської комісії, представництва
Всесвітнього банку в Україні, неурядової організації «Рада міжнародних наукових і освітніх
обмінів» (IREX) та ін. Найпотужнішим міжнародним проектом останніх років став проект
«Бібліоміст» («Глобальні бібліотеки-Україна») Фундації Білла і Мелінди Гейтс, який
реалізувала в Україні Рада міжнародних наукових і освітніх обмінів (IREX) спільно з
Міністерством культури України, Українською бібліотечною асоціацією та публічними
бібліотеками країни [10].
Важливим для збагачення національних інформаційних ресурсів з гендерних питань є
дієве використання можливостей зарубіжних інформаційних проектів в Україні. З 2000 р.
бібліотеки України мають можливість доступу до баз даних EBSCO за проектом
«Електронна інформація для бібліотек» – (Electronic Information For Libraries – EIFL), який є
спільною ініціативою Інституту відкритого суспільства (Будапешт) і найбільшого у світі
видавництва періодики – компанії EBSCO Publishing. Система EBSCO Publishing забезпечує
доступ до понад 5 тис. періодичних видань, розподілених серед різних баз даних, зокрема
забезпечує доступ до журналу Women’s Studies.
Ще одним провідним постачальником електронної інформації для вищої освіти і наукових
досліджень, що вже кілька років співпрацює з провідними науковими бібліотеками країн
СНД, у тому числі і в Україні, є компанія ProQuest (діяльність з 1960-х років 150 тис.
підписників по всьому світу, включаючи найбільші університети Америки, Європи, Азії).
ProQuest є надійним партнером у формуванні сучасного бібліотечного фонду, що відповідає
очікуванням дослідників. Сервіс компанії, контент і технології спрямовані на те, щоб
допомогти бібліотекам ефективно перейти до онлайн орієнтованого середовища досліджень,
яке дасть змогу звільнити простір, зберегти важливі матеріали та забезпечити користувачам
доступ до авторитетної інформації. Уже більше 75 років ProQuest допомагає бібліотекам
ефективно створювати та покращувати електронні фонди, оцифровуючи і зберігаючи їхні
власні матеріали – включаючи дисертації, автореферати та відеороблячи їх доступнішими
для дослідників. Компанія також об’єднує найбільші й найважливіші в індустрії фонди
електронного контента, включаючи оцифровану історичну періодику, книги та інший
авторитетний контент від надійних видавництв, з технологіями, які полегшують оцінку та
керування цими ресурсами.
Для науковців напряму women’s studies ProQuest надає безліч історичних ресурсів для
дослідження ролі жінок в історії, таких як Periodicals Archive Online, включаючи ліберальний
журнал The New Leader, у якому опубліковано в тому числі статті про святкування
Міжнародного жіночого дня. Цікаву взаємодію соціалістичного та феміністського рухів
також можна простежити за допомогою ProQuest History Vault Struggle for Women’s Rights:
Organizational Records, 1880–1990.
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського надає доступ до електронних
продуктів на платформі EBSCO – повнотекстової бази даних ACADEMIC SEARCH
COMPLETE та реферативної бази даних INSPEC. Доступ до інформаційних ресурсів
компанії EBSCO Publishing, – одного з найбільших у світі постачальників журналів в
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електронному та друкованому форматі – надає можливість пошуку повнотекстових,
рецензованих спеціалізованих матеріалів соціально-гуманітарної, економічної, медичної,
технічної та іншої тематики за 60 пошуковими ознаками.
У 2016 р. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ініціювала запуск нового
корпоративного інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань», що покликаний
популяризувати електронні бібліотечно-інформаційні ресурси наукових бібліотек України.
Реалізація цього проекту надасть можливість створити для українських і зарубіжних
дослідників інтегрований доступ до бази знань наукового надбання України через науковоінформаційні ресурси бібліотек. Інформаційні складові порталу будуть містити авторитетні
файли, зокрема наукових установ і науковців України.
Інтеграція різноформатних інформаційних ресурсів на одній пошуковій платформі,
реалізація для користувачів єдиної точки доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів
через зведений електронний каталог, а також інтеграція документних ресурсів різних
установ з метою формування загальнонаціональних історико-культурних і наукових
електронних колекцій надасть можливість створити для дослідників, зокрема women’s
studies, зручну базу інформаційної підтримки та наукового обміну, яка вже багато років існує
у провідних країнах світу.
А поки будуть реалізовані зазначені глобальні всеукраїнські та міжнародні проекти
регіональні бібліотечні установи продовжують працювати над розвитком гендерного
напряму у своїй роботі. Так, у Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. Д. І. Чижевського продовжує функціонувати «Інформаційно-консультативний гендерний
центр». При цьому центрі працює реінтеграційна програма допомоги жертвам сексуального
насильства, які повернулися в Україну і потребують соціальної адаптації, медичної допомоги
та психологічної підтримки. Цю роботу здійснює в партнерстві з бібліотекою громадська
організація – Обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва, члени якої понад
10 років проводять велику профілактичну та просвітницьку роботу щодо запобігання
торгівлі людьми, популяризації здорового способу життя, правової освіти населення області,
за допомогою активної тренінгової роботи разом із працівниками районних бібліотек.
У рамках проекту «Розвиток і підтримка мережі громадянської освіти в Кіровоградській
області» у бібліотеках проведено 1700 тренінгів за темами: «Сімейне право. Гендерна
рівність», «Право на працю. Безробіття», «Волонтерство. Третій сектор», «Толерантність».
Гендерні інформаційні центри працюють у районних бібліотеках області [11]. Гендерні
бібліотеки та відеотеки, а також спеціалізовані інформаційні стенди створюються у
публічних і спеціалізованих бібліотеках України (зокрема у Приазов’ї та Донецькому
регіоні) у рамках створення й розвитку центрів гендерних досліджень і освіти [12]. Існує два
основні способи руйнування гендерних стереотипів – просвітництво та забезпечення і
заохочення в громадській сфері суспільства багатьох прикладів гендерно нетрадиційних
ролей (до речі, другий спосіб є значно ефективнішим). В обох випадках є простір для
активної участі закладів культури, зокрема бібліотек. Одна з причин існування в нашому
суспільстві проблем нерівності і стереотипів – це відсутність інформації. Тож надати
громадянам можливість отримати таку інформацію і є головним завданням бібліотек. Свою
велику інформаційно-просвітницьку кампанію з гендерних проблем бібліотеки можуть
розпочати під девізом: «Ти не можеш змінити світ, але не маєш права нічого не робити для
цього».
Висвітлення потребують такі аспекти гендерної проблематики: законодавство у сфері
гендеру; історичний аспект проблеми; гендерна політика в Україні; гендерні ролі та
стереотипи; фемінізм як попередник гендеру; історія жіночих рухів; гендерна асиметрія у
політиці; нерівність чоловіків і жінок на ринку праці; проблеми гендерного насильства та
дискримінації; гендерні відносини в родині; гендер і ЗМІ; роль гендерної освіти у вирішенні
проблем рівності статей; гендер і культура; гендерні проблеми регіону тощо. Цей перелік
може послужити для бібліотек основою при плануванні інформаційнопросвітницької
кампанії, визначенні кола тем і засобів їхнього висвітлення для різних категорій
користувачів.
На жаль, кількість документів з гендерних питань у більшості бібліотек незначна, тож
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найважливішим помічником має стати мережа Інтернет, де ці матеріали представлені доволі
широко. У першу чергу, варто звернути увагу на такі ресурси: портал «Всі рівні»
(http://www.vsirivni.com.ua/); сайт Музею історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного
руху (http://gender.at.ua/); віртуальна версія цього ж музею (http://gendermuseum.com/);
гендерна бібліотека (http://library.gender-ehu.org/) [13].
Тож бібліотека може і повинна стати місцем, де кожна людина, незалежно від статі, віку,
соціального статусу, професії та освіти зможе взяти участь у різних заходах і отримати базові
знання з гендерних питань, у тому числі інформацію про такі поняття, як права людини,
дискримінація за статевою ознакою, а також з інших питань гендерної проблематики. Тобто
стати центром неформальної освіти – Long Life Learning (навчання протягом життя). Крім
того, бібліотека може стати місцем міжкультурної комунікації, у якому всі громадяни
зможуть отримати інформацію про гендерні трансформації, що відбуваються в Україні, про
український жіночий рух, про діяльність громадських організацій гендерного спрямування.
Особливо плідною може стати ця діяльність бібліотек у співпраці як з органами державної,
місцевої влади, так і з громадськими організаціями. У багатьох університетах України
створюються гендерні центри – особливі структурні підрозділи, які проводять серйозну
наукову й освітню роботу, зокрема створюють інформаційні ресурси з гендерної тематики
для учасників освітньо-виховного процесу, готують інформаційні матеріали з актуальних
гендерних проблем сьогодення. Для підвищення ефективності діяльності таких центрів
актуальним є створення національних інформаційних ресурсів з гендерних питань.
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Formation of Gender Tolerance – the Mission of the Modern Library
The article examines library place in the system of gender-oriented information and
communication processes in transition to information society. The experience in creating genderbased information resource libraries, and activity of both foreign and domestic libraries in this
direction are analyzed.
Attention is drawn to the need for active cooperation between libraries, archives, and
documentation and information center on women’s and gender history in the accumulation of
documentation and representation of information resources on gender issues.
The role of libraries in changing existing gender stereotypes in society and diversity
communication practices of modern libraries in the context of gender consciousness in the
knowledge society was studied.
Keywords: gender, information society, libraries in the information society, informa- tion and
communication technologies.
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Формирование гендерной толерантности – миссия современной библиотеки
Статья посвящена вопросу поиска места библиотеки в системе гендерно-ориентированных
информационно-коммуникационных процессов в условиях перехода к информационному
обществу.
Проанализирован опыт создания гендерного информационного ресурса на базе библиотек.
Исследована деятельность как зарубежных, так и отечественных библиотек в этом
направлении.
Рассматриваются аспекты оптимизации такой работы. Обращается внимание на
необходимость активного сотрудничества между библиотеками, архивами и
документационно-информационными центрами по женской и гендерной истории в
аккумулировании и репрезентации документационно-информационных ресурсов по
гендерным вопросам.
Обоснована роль библиотек в изменении сложившихся гендерных стереотипов в обществе
и разнообразие коммуникативных практик современной библиотеки в контексте
формирования гендерного сознания человека в обществе знаний.
Ключевые слова: гендер, информационное общество, библиотеки в информационном
обществе, информационно-коммуникативные технологии.
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Розділ III
БІБЛІОТЕЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ
ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
УДК 004.77:050:303.833.5
Юлія Половинчак,
канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ЯК
ДИСКУРСИВНОГО ПРОСТОРУ
Стаття присвячена висвітленню специфіки аналізу дискурсу соціальних медіа та виявленню його
основних характеристик. У дослідженні наголошується на особливостях соціальних медіа як
середовища формування й трансляції шаблонів індивідуальної та колективної поведінки,
дискурсивних стратегій та інтерпретаційних моделей.
Запропоновано критерії визначення українського сегмента інтерактивного інформаційнокомунікаційного простору. Визначено перелік маркерів – ключових показників для дослідження
комунікації в мережі Інтернет.
Ключові слова: соціальні медіа; аналіз соціальних медіа; маркери; дискурс-аналіз.

У сучасних соціальних комунікаціях зростає роль соціальних медіа, що об’єднують
цифрові медіа та онлайнову комунікацію та відзначаються високим рівнем інтерактивності,
тобто можливості не лише споживати, а й створювати чи змінювати контент з боку
реципієнтів. Цей принципово новий вид засобів масової комунікації характеризується
зростаючим значенням як інструменту маркетингових стратегій, політичного впливу,
простору формування громадської думки, становлення громадянського суспільства.
Зростання як кількості, так і значення соціальних медіа, сукупність яких формує
інтерактивний інформаційно-комунікаційний простір, за два останні десятиліття
актуалізувало необхідність практичного вивчення відповідних інформаційних процесів і
наукового осмислення цього явища у контексті комунікативістики. Вивчення специфіки
комунікації в інтернет-просторі є актуальним завданням у доволі широкому полі
соціокультурних досліджень, пов’язаних з аналізом функціонування інформаційного поля, та
з точки зору бібліотекознавчих студій як їхньої складової. Такі рефлексії мають теоретичне
значення для сучасної інфогуманітаристики загалом – мовознавчої, культурологічної,
політичної, соціальної, і бібліотеки здатні виступати тими науковими центрами, що
інтегрують відповідні міждисциплінарні дослідження. Водночас вони корисні в прикладних
розвідках власне бібліотечних досліджень, оскільки описувані закономірності
функціонування інформаційного поля є дієвими для роботи в сучасному інфопросторі
бібліотек. Вироблені підходи залишаються актуальними для вимірювання результативності
бібліотечної роботи (ширше – роботи наукових, культурних установ, установ пам’яті тощо) в
інтернет-просторі, так само, як і для спеціальних досліджень у інтерактивному просторі
інформаційно-аналітичних підрозділів, через завдання, що постають перед ними – як
джерела інформації та з огляду на вплив медіа на суспільні процеси.
Медіа-вплив, або ефект медіа, – терміни, що використовуються в медіазнавстві, психології,
теорії спілкування та соціології для позначення ймовірних шляхів впливу медіа на
аудиторію, на її думки (уявлення) та поведінку. Такі характеристики інтернет-комунікації, як
мультимедійність, інтерактивність, глобальність істотно посилюють її вплив порівняно з
традиційним медійним дискурсом. Показово, що, за даними різних маркетингових
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досліджень, до думки своєї референтної групи у соціальних медіа готові прислухатися понад
60 % користувачів; для половини респондентів саме соціальні медіа стали основним
джерелом інформації, випередивши телебачення [1]. Соціальні мережі мають властивість
виявляти та консолідувати інформацію, впливаючи на формування думок, поглядів, настроїв,
та в результаті масових комунікацій посилювати чи послаблювати позиції груп. Сьогодні
можна говорити про значний вплив онлайн- активності на традиційний дискурс: сформовані
в Мережі оцінки, погляди та переконання транслюються газетами і телебаченням, мережевий
вплив може бути конвертований у політичну чи медійну кар’єру або експертний статус.
Це актуалізує новий погляд на соціальні медіа: з одного боку – як на зріз різноманітних
соціальних практик, зафіксований, з огляду на специфічний, усно-писемний, як його
визначають дослідники-лінгвісти, тип дискурсу; задокументовану громадську думку,
акценти, відображення соціального світу в свідомості окремих груп населення; з іншого – як
на дослідне поле для вивчення політичних, соціокультурних, психологічних, лінгвістичних
процесів. Відповідно, зростає актуальність дослідження онлайн-дискурсів, що розглядаються
як регулюючі та регульовані практики, які конструюють значення соціальної реальності [2].
Одним з найперспективніших напрямів аналізу видається дискурс-аналіз, що, за Дж.
Поттером, приділяє особливу увагу способам організації версій навколишнього світу,
суспільства, подій та внутрішніх психологічних світів, вироблених у дискурсі [3, с. 6].
Основне завдання, яке вирішується в процесі дискурсивного аналізу, – визначення
смислового навантаження, комплексу ідей та уявлень, продукованих у соціокомунікативних
процесах. Отже, аналіз дискурсу досліджує не мовлення і тексти, а їхній вплив на суспільні
відносини [4, с. 66–68]. Ідеться про виявлення та аналіз стратегій, що впливають на
конструювання значення соціальної реальності. Вибір слова для позначення того чи іншого
явища більш чи менш явно втілює певну стратегію представлення, як от, скажімо,
хрестоматійний для аналізу англомовних текстів і актуалізований останнім часом для
України вибір між називанням: terrorists / rebels (терористи / повстанці). Інші евфемізми
періоду початку війни – «ввічливі люди» замість «військові без розпізнавальних знаків»,
«повернення, включення» замість «анексія» – ілюструють стратегію переназивання,
спрямовану на зміну усталеного уявлення з певною ідеологічною метою: її застосування
давало змогу навесні 2014 р. згладити, принаймні в інформаційному просторі, елемент
агресії, і, що не менш важливо, створити невизначене інформаційне тло і, відповідно, –
сприйняття подій.
Відзначимо тут, що характерне для соціальних медіа цитування і коментування ускладнює
структуру тексту та створює об’єкт багаторівневого аналізу. Наприклад, Facebook-сторінка
«Український інформаційний простір» 18 липня 2016 р. поширює новину від видання
GAZETA.UA: «Цієї ночі в Зайцевому загинули 4 бійці 53-ї бригади». Водночас адміністратор
сторінки супроводжує цю новину власним представленням, створюючи таким чином ще
один заголовок, під яким, власне, новину читатиме і сприйматиме аудиторія: «Російські
окупанти вбили чотирьох наших хлопців...». У цьому новому заголовку привертає увагу
посилення наголосу на парі «ми – вони»: вираз «бійці 53-ї бригади» замінено на «наші
хлопці», означивши тим самим свою (автора і читачів) причетність до групи, на яку вчинено
замах (підсилення попереднього «загинули бійці» через вказівку на конкретного винуватця –
«вбили російські окупанти»). Таким чином було артикульовано включення загиблих до
колективного «ми» (відповідно, і удару було завдано «нам») та конкретизовано образ ворога.
Тобто кожен перепост може посилювати (як у наведеному випадку), чи іншим чином
змінювати інтерпретаційні рамки тексту. Відповідно, у випадку соціальних медіа йдеться не
лише про виявлення, як для традиційних ЗМІ, інтерпретаційних рамок, а й про дослідження
їхньої трансформації, динаміки. Крім того, варто враховувати, що соціальні медіа не просто
формують громадську думку, трансльовані ними тексти водночас є результатом колективної
думки, її вираженням у цій конкретній ситуації.
Водночас важливим фактором, способом і рівнем соціального конструювання реальності є
легітимізація смислів, соціальних інститутів тощо – їхнє розуміння, підтримка та сприйняття
індивідами. При цьому в дискурс, який підлягає аналізу, мають бути включені не тільки ті
ідеї та уявлення, які були представлені відкрито (експліцитно), а й ті, які користувач міг
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отримати в результаті власної інтерпретації представленого контексту, а також інтенції,
притаманні представленим текстам, їх спрямованість на реалізацію певного результату
(наприклад, легітимацію певної соціальної проблеми), приховані (імпліцитні або латентні)
значення, контекст їхнього творення [5, с. 15].
Важливо також враховувати ще один аспект – конвергенцію традиційних і нових медіа,
причому саме в онлайн-просторі: у структуру онлайн-дискурсу, крім уже звичних текстів,
фото, відео та аудіо, додаються онлайн-трансляції, прямі ефіри; динамічно розвивається
паралельне використання двох і більше медіа, яке отримало назву second screen. Наприклад,
приєднана комунікація після або під час перегляду телевізійних передач дедалі частіше
здійснюється в соціальних мережах (у першу чергу, в Twitter) через мобільні пристрої та
комп’ютери. Це вимагає від дослідників дискурсів більш системного підходу, яким
видається мультимодальний дискурс-аналіз, що інтерпретує семіотичне утворення як
багатовимірну сутність, інтегровані компоненти різної природи та з різних джерел. Поняття
«мультимодальність» близьке до поняття «мульти- медійність», воно описує формування
значень за допомогою різних семіотичних засобів – модусів – і пов’язаних з ними
соціокультурних конвенцій. Мультимодальні дослідження сконцентрували свою увагу на
вивченні ефектів, створюваних поєднанням двох або більше подібних модусів, ставши таким
собі об’єднуючим терміном, що синтезує численні напрацювання соціальних наук у галузі
досліджень продуктів культури та комунікації. Внаслідок комбінації модальностей їхнє
значення трансформує загальний зміст повідомлення, тобто відбувається ресеміотизація
(resemiotization) [6].
Більшість західних дослідників у рамках цього напряму дотримуються дискурсивного
підходу до аналізу мультимодальних феноменів, адаптуючи широке трактування дискурсу як
соціально обумовленої когнітивної структури, що знаходить своє матеріальне втілення у
текстах-репрезентаціях. На сьогодні аналіз комунікації в соціальних медіа часто зводиться до
аналізу лексики, ключових слів і тематичних тредів, що не дає повного уявлення про онлайндискурси. Відповідно, актуальним є вироблення методологічних підходів до
мультимодального дискурс-аналізу. Заслуговує на увагу проект «Онлайн-дискурси.
Методичний інструментарій збору і аналізу даних для визначення онлайн-дискурсів як
соціальних практик», здійснений під керівництвом авторитетних німецьких дослідників –
лінгвіста К. Фрассо та фахівців з онлайн-комунікації Ш. Мейєра та К. Пентцольда [7].
Методологічно проект спирається на відомі підходи до дослідження дискурсу –
фреймовий та соціосеміотичний, але при цьому основна увага приділяється формулюванню
нових вимог до збору та аналізу онлайн-даних. Проект передбачає розробку інструментарію
аналізу, узгоджується з медійною специфікою онлайн-дискурсів.
Основними цілями проекту є розробка циркулярного та процесуального методу збору та
аналізу даних, а також критеріїв для вибору відповідного методу аналізу для онлайнкомунікації. Підкреслюється, що вибір повинен здійснюватися з урахуванням особливостей
конкретної комунікативної практики в онлайн-просторі. Так, наприклад, міжособистісну
онлайн-комунікацію, скоріше за все, варто вивчати за допомогою лінгвістичного аналізу
дискурсу, блоги – за допомогою аргументаційного аналізу, фото-галерею – за допомогою
семіотичного аналізу [8]. І, нарешті, потрібно створити дієві інтерпретаційні зразки за
принципом «потрійного мета-методу», що являє собою інтеграцію фреймових підходів з
лінгвістики, соціології знання та теорії комунікації.
Цікавий та перспективний підхід до вивчення політичних дискурсів у Twitter
представлений у колективному дослідженні під керівництвом К. Тімм «Контекстуалізація
через хештеги». За допомогою соціальних медіа відкриваються «нові (політичні) простори
дій (Handlungsspielraum), у яких розвиваються мовні ігри та аудіовізуальні символьні дії» [9,
с. 139]. Через хештег ідентифікуються і структуруються дискурси, і стає можливим
створення тематичної когерентності, секвенціальності, інтертекстуальності та тим самим
дискурсивності [9, c. 156].
Іншим завданням є вироблення підходів до вибірки й акумуляції текстів Мережі з
наступним аналізом значущих висловлювань, що, у свою чергу, ставить похідне завдання –
окреслення українського інтернет-дискурсу як емпіричного поля дослідження. З цією метою
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необхідно з’ясувати коло ресурсів, які утворюють саме український сегмент інформаційнокомунікативного простору як сукупності розміщених в Інтернеті засобів масової інформації
та комунікації, у яких можуть застосовуватись інтерактивні форми роботи з аудиторією і на
сторінках яких з певною регулярністю розміщуються розраховані на масову аудиторію
суспільно значущі медіатексти.
Важливо, що хоч Інтернет і є глобальною мережею, особливості національних процесів
інформатизації, а також специфіка політичного, економічного, культурного життя в різних
країнах дає змогу говорити про формування національних сегментів інформаційного
простору, у якому функціонують ресурси з доволі вираженими національними
особливостями. З’ясування специфіки розвитку українського інтерактивного простору
потребує чіткого окреслення предмета аналізу і, відповідно, – визначення його меж. Відразу
доводиться констатувати, що однозначно розмежувати національні сегменти навряд чи
можливо – і з огляду на такі конституюючі ознаки інтернет-простору, як глобальність і
доступність, і враховуючи надвисоку рухливість і динамічність інформаційного середовища
вебу, і через специфіку вітчизняного інформаційного простору, що у значній мірі
залишається пострадянським та інкорпорованим із потужним російським. Саме з огляду на
останній аспект найбільш актуальним, хоч і не єдиним, завданням тут є розмежування
«Рунету» та «Укрнету» як дослідницького поля дискурсивних практик.
Найпростішим і очевидним видається формальний підхід до диференціації національних
сегментів інтернет-простору – покладення в основу визначення юридичного
(адміністративного) принципу, згідно з яким доменні імена із сукупністю IP-адрес
користувачів, а також мереж, що проходять по території країни, є демаркаційною ознакою
при описі національного сегмента Інтернету; до адміністративних критеріїв може бути
віднесений і критерій розташування хостингу (комп’ютерів і відповідного програмного
забезпечення) для розміщення фізичної інформації на сервері. Утім, вибір хостингпровайдера чи реєстрація доменного імені доволі часто визначаються фінансовими,
маркетинговими чинниками чи безпекою, відповідно, формальні критерії не можуть
переконливо свідчити про належність, чи, навпаки, неналежність ресурсу до національного
сегмента інфопростору.
Одним із ключових показників національного простору в мережі Інтернет виступає мова,
відповідно, серед окремих українських блогерів і дослідників побутує думка, що український
сегмент соціальних медіа та Інтернету загалом має визначатися за мовною ознакою. За цією
ж логікою російськомовні дискурси, продуковані українцями, розглядаються як частина
загальноросійського інтерактивного простору [10].
Утім, для досліджень специфіки українських масових комунікацій виокремлення
національного інформаційного простору за мовною ознакою не може вважатися
репрезентативним, оскільки в умовах білінгвізму в Україні продукується як
російськомовний, так і україномовний контент, паралельно з публікаціями іншими мовами.
Якщо врахувати, що багато інтернет-ресурсів існують у кількох мовних версіях, стає
неминучим перетин і накладення меж національних інтернет-сегментів, що суперечить самій
логіці сегментації та демаркації кордонів географічного простору. Комунікація користувачів
українських соціальних медіа за неписаним етикетом (нетикетом) є полімовною –
користувачі дописують тією мовою, якою комунікують; більшість тредів як мінімум
двомовні, в окремих спільнотах послуговуються також білоруською та польською. Деякі
користувачі дублюють дописи двома мовами (наприклад, політик М. Саакашвіллі чи поет Б.
Херсонський). У будь-якому разі, практика деяких російських ресурсів (блогів,
файлообмінників, спільнот у соціальних мережах) забороняти «размещение сообщений на
любых других языках, кроме русского, а также сообщений, написанных транслитом»
(пошукова система Google на відповідний запит пропонує понад 12 тис. результатів) для
українських ресурсів не характерна. Загалом мовні практики в інтерактивному просторі
доволі складні та заслуговують на окреме дослідження, проте навіть поверховий огляд дає
змогу говорити, що мовний підхід до визначення національних сегментів інфопростору
цілком справедливо може вважатися оптимальним для лінгвістичного аналізу, проте
дослідження онлайн-дискурсу як простору продукування та трансляції смислів потребує
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вибору більш адекватних критеріїв.
Власне, неадекватність мовного підходу у випадку, коли предметом аналізу є процеси
смислотворення, підтверджують навіть ті дослідники, які наполягають на розмежуванні
«Рунету» та «Укрнету» як сукупності відповідно російськомовних та україномовних
ресурсів, визначаючи при цьому «межі політичного сегмента “Рунету”» (очевидно, як
простору значущих висловлювань), орієнтуючись на «інтерес широких кіл політизованої
аудиторії» [11, с. 70]. Показовим видається також висновок дослідження російськомовної
блогосфери Центром Беркмана при Гарвардському університеті (2010 р.), заснованого саме
на мовному критерії, про слабкість якого йшлося вище. Його результати фіксують, що
аналізовані «регіональні блогери з України», які розглядаються як учасники російської
блогосфери, пишуть в абсолютній більшості (84 %) в Україні, використовуючи переважно
українські зовнішні посилання [12, с. 23, 55]. Відповідно, логічним було б говорити не про
«регіональних учасників російської блогосфери», а про власне українську блогосферу, що
об’єднує блогову україніку – публікації, цитати, мультимедійний контент, що стосуються
українських реалій і пов’язані гіперпосиланнями та коментарі веб-сторінок (блогів), створені
українськими користувачами, з українським хостингом.
Таким чином, у політичних, соціальних, соціокультурних дослідженнях Мережі логічно
відштовхуватися від користуваче-центричного підходу, коли в основу виділення
національного сегмента може бути покладене поняття аудиторії Інтернету. Відповідно,
український онлайн-дискурс охоплюватиме сукупність текстів, розрахованих насамперед на
українську аудиторію та спрямованих на висвітлення у першу чергу подій в Україні чи
закордонних – з точки зору українського користувача [13]. У зв’язку з цим для визначення
українського онлайн-дискурсу як мережевої україніки пропонуються підходи, розроблені в
документознавстві для створення «україніки» як українського національного
бібліографічного репертуару творів, що безпосередньо або непрямо стосуються всіх сторін
життя України, документів з української тематики [14]. Такий підхід логічно поширювати на
весь контент і визначати «Укрнет» як сукуп- ність усіх ресурсів і дискурсів, створених
українцями, українською та іншими мовами, що прямо чи опосередковано стосуються
української тематики. Включення до переліку не лише ресурсів і контенту, а й дискурсу,
пов’язане з такою важливою характеристикою інтернет-комунікації, як інтерактивність –
участь користувачів у творенні контенту. Тобто, якщо російський (польський, білоруський
чи будь-який інший) журналіст, блогер, політик на російському ресурсі висловлює власну
точку зору щодо української проблематики, – ідеться про неукраїнський інтернет-дискурс,
але тільки до того моменту, коли українські користувачі включаються в обговорення,
створюючи через коментарі значущий (тут ідеться про зміст і кількість інформації) контент.
Відповідно, дискурсивний акт, для якого неукраїнська публікація стала лише інформаційним
приводом, створює тред 13 коментарів, посилань тощо, які включають це повідомлення в
український дискурс.
Характерним прикладом може бути обговорення так званих декомунізаційних законів
навесні – влітку 2015 р. Зміни, обов’язкові до внесення в інформаційний та символічний
простір України, є доволі дискусійними, як серед фахівців, так і серед пересічних громадян.
Парадоксально, але для дослідження дискусій української Facebook-спільноти більш
перспективною видається сторінка російського каналу «Дождь», аніж Українського
інституту національної пам’яті. Остання об’єднує швидше однодумців, що підтримують
рішення, позиція противників представлена слабо. В обговореннях проблеми на Facebookсторінці російського ресурсу має місце максимально широкий набір аргументів як
російських, так і україн- ських користувачів.
В інших ситуаціях включення в український дискурс «зовнішніх» текстів, що
публікуються українським користувачем і супроводжуються при цьому оцінками та
коментарями, призводить до набуття ними нових (відмінних від попередньо заданих чи
навіть протилежних) значень. Так, фото та відеоролик про проблеми російських громадян,
13
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які їдуть влітку 2014 р. до анексованого Криму (кількадобові затори на Керченській
переправі, спека, побутові незручності тощо), опубліковані та обговорювані українськими
учасниками Facebook-спільноти (понад 200 коментарів, 3 тис. реакцій (уподобань, поширень)
14
, створюють якісно новий текст, принципово відмінний від початкового повідомлення:
замість невдоволення дискомфортом ситуація набуває протилежного значення –
підтвердження тези про неприйнятність територіальних зазіхань як «крадіжок»: «бажання
злодюжки пощупать свіжовкрадену річ», «преступники … всегда возвращаются на место
преступления», «…все испортили, сделали из Крыма какую-то зону отчуждения и теперь
едут туда же…», «…поспішають на скупку краденого?...)».
Залежно від поставлених завдань предметом дослідження може бути як повна вибірка
контенту щодо певної проблеми, так і виявлення інформаційних вузлів, у яких відбувається
найбільш потужне генерування смислів у процесі полілогу. Здатність соціальних медіа до так
званого вірусного поширення інформації та їхня конвергентність (взаємна пов’язаність, що
припускає цитування і передачу різного контенту) приводять до інформаційного розгортання
обговорення проблеми. Що викликає інтерес аудиторії. Причому, хоча користувачі
соціальних медіа далеко не всі є активними в суспільно-політичних процесах (значна їхня
частина розглядає мережеву комунікацію як розвагу), соціально активні учасники все одно
здатні впливати на суспільно-політичну ситуацію через «інформаційно пасіонарне» ядро.
Очевидно, що такими інформаційними вузлами можуть стати сторінки впливових і
авторитетних учасників соцмереж – так званих лідерів думок (opinion leader) – медійних
персон, які мають істотний вплив на думки та світогляд інших людей, здатні впливати чи
навіть формувати громадську думку. Зважаючи на описане вище явище конвергенції і той
факт, що лідери думок присутні, як правило, у кількох медіа одночасно (сторінки у Facebook,
Twitter, блог чи кілька на різних майданчиках, колумністика в інтернет-ЗМІ), вважаємо за
доцільне використовувати термін «блогер» для позначення автора, що пише в
інтерактивному просторі.
Судження, вчинки та ідеї таких лідерів думок сприймаються, обговорюються і
транслюються сотнями тисяч читачів. Доволі показовим видається порівняння: всеукраїнська
щоденна суспільно-політична газета «Сегодня», яка, за даними дослідницької компанії TNS
(Тейлор Нельсон Софрез), станом на 2015 р. є лідером серед усіх друкованих видань в
Україні, має аудиторію 665 тис. читачів. Аудиторія кожного з 10 найрейтинговіших (за
даними Watcher – спеціалізованого ресурсу, присвяченого висвітленню інтернеткомунікацій) українських користувачів Facebook – від 300 до 100 тис. читачів. Тобто
сторінки українських лідерів думок за розмірами аудиторії порівнювані з традиційними ЗМІ.
Водночас для соціальних медіа набагато важливішими за статистичні дані щодо аудиторії є,
у силу інтерактивності як ключової ознаки, встановлювані зв’язки та генеровані смисли.
Отже, впровадження новітніх технологій змінює стандарти спілкування та обміну
інформацією, відтак, потребує не лише наукового осмислення, а й, з огляду на формування
відповідних масивів даних у режимі «інформаційного вибуху», одночасного вироблення
інструментарію досліджень, виявлення оптимальних маркерів – певних індикаторів,
критеріїв-показників для вибірки та аналізу дискурсивних актів, результатом яких стають
треди публікацій, коментарів, цитат, посилань тощо.
Потреба політологів, експертів, журналістів, партій (рекрутування нових облич), у
рейтингах впливових постатей соціальних медіа призводить до формування та побутування
рейтингів різного статусу та якості. Під «рейтингом» розумітимемо список учасників
спільнот, організований за принципом ієрархії – від більш популярних до менш популярних
– за визначеними маркерами. Відповідно, маркерами називатимемо певні критеріїпоказники, за якими здійснюється порівняння учасників рейтингів.
Рейтинги можуть бути автоматичними (підрахунок здійснюється і оприлюднюється для
всіх учасників спільноти, а порівняння результатів представлене у вигляді списку, де верхні
позиції посідають учасники з найбільшими показниками (такий підхід, наприклад,
14
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використовує блог-платформа LiveJournal). Інший варіант – за вибором учасника, коли для
підрахунку з наступним ранжуванням він повинен включити свою сторінку в процес
рейтингування (використовує сервіс Klout (http://klout.com/home), який оцінює акаунт (або
з’єднані акаунти однієї особи) за 35 параметрами). Як уже було сказано, в Інтернеті присутні
десятки рейтингів – від ранжування учасників окремих ресурсів до зведених списків, де на
місце розташування учасника впливає сума його показників впливовості на різних ресурсах.
До ключових маркерів, за якими можна виявити найвпливовіших учасників Мережі або її
національного сегмента, можуть бути віднесені охоп- лення аудиторії – кількість друзів,
читачів/учасників мереж, що підписалися на отримання сповіщень про активність блогера
(опція «стежити» у соціальних мережах).
Вид та інтенсивність взаємодій, здійснюваних у межах соціальних медіа, зумовлює той
факт, що вимірювати їх лише за допомогою показників, які відображають користування з
інтернет-сторінки, недостатньо. Спробою розв’язання цієї проблеми є пропозиції введення
до досліджень Інтернету додаткового показника (або показників), що ілюструє інтенсивність
використання цього сервісу та ангажування користувача (engagement, рівень зацікавленості,
залучення аудиторії) – визначення кола інтерактивних користувачів; дає змогу дослідити
взаємодію користувачів, є співвідношенням розмірів аудиторії та загальної кількості дій
користувачів (уподобання, поширення, згадування, позначення як «обране», рекомендації) за
певний проміжок часу, що характеризує інтенсивність інтерактивності, кількість і якість
дискусій, швидкість поширення контенту, інтенсивність розмови, поведінку (тон
висловлювання, думки), а також показників впливу на користувачів [16, с. 193–194].
Важливо також враховувати індекс якості прихильників – якісні характеристики аудиторії:
наявність у ній лідерів думок, журналістів, громадських активістів, чия аудиторія у разі їх
залучення додається до оцінюваної. Ще один елемент – визнання успішним блогером, що
виявляється в експертних публікаціях у галузевих медіа, перетворенні дописів на
інформприводи. Ефективним показником може вважатися конверсія (conversion – перехід з
одного стану в інший), коли автор здатен мобілізувати аудиторію. За приклад можуть
правити збір коштів волонтерами, організація толоки чи акцій підтримки/протесту,
висвітлення журналістами подій без прес-релізів і запрошень.
Попри неідеальний характер (закритість критеріїв, не враховує зов- нішню аудиторію),
перспективним видається один із показників, на якому будується рейтинг користувачів
LiveJournal – «соціальний капітал», розроблений адміністрацією платформи. Формула
враховує ряд критичних параметрів в оцінці впливовості блогера: відвідуваність блогу,
якість аудиторії, регулярність публікацій тощо.
Крім того, залежно від характеру та завдань дослідження можуть розроблятися та
використовуватися ситуативні маркери, як, наприклад, рівень конструктивності, динаміка,
унікальна відвідуваність, відсоток повернення; відвідувачі ключового регіону; індекс якості
контенту (comments/posts); індекс якості друзів (friends/comments). Кінцеві показники варто
вираховувати залежно від цілей та загальної стратегії дослідження.
Загалом, у силу дисперсності (лідери думок доволі часто мають кілька акаунтів з різною
аудиторією, обговорення може паралельно здійснюватись як у треді оригінального посту, так
і при його поширенні), мозаїчності і кліповості (сторінки являють собою набір найчастіше
невзаємопов’язаних повідомлень), принципового для соціальних медіа особистісного
підходу і, відповідно, суб’єктивності створеного контенту, ускладнюється дослідження
простору соціальних медіа. Описані характеристики часто унеможливлюють ефективне
використання методології дослідження традиційних медіа. Здатність соціальних медіа до так
званого вірусного поширення інформації та їх конвергентність (взаємна пов’язаність, що
припускає цитування і передачу різного контенту) призводять до інформаційного
розгортання обговорення – від інтерв’ю регіональному каналу до поширення через
відеохостинг і коментування в десятках публікацій. Отже, впровадження новітніх технологій
змінює стандарти спілкування та обміну інформацією, відтак, потребує не лише наукового
осмислення, а й, з огляду на формування відповідних масивів даних у режимі
«інформаційного вибуху», одночасного вироблення інструментарію досліджень.
Відповідно, вироблення ефективних, коректних та оптимально інформативних індикаторів
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для досліджень соціальних медіа як дискурсивного простору, застосування та осмислення
запропонованих маркерів науковцями різних галузей, що працюють в інтерактивних
мережах, є завданням, вирішення якого сприятиме ефективним науковим рефлексіям щодо
нової інформаційної, відтак – соціокультурної, реальності.
З огляду на розширення дискурсивних практик участі у поясненні та конструюванні
інформаційної реальності через залучення широких верств населення до комунікації в
інтернет-просторі та активізацію такої комунікації, актуальності набуває не лише
необхідність вивчення культурних текстів, що створюються різними семіотичними засобами,
а й залучення до вирішення цього завдання напрацювань з різних суміжних дисциплін,
методів аналізу, орієнтованих на вивчення символічного зрізу соціокультурного простору.
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The article represents the actual problem of public media discourse and reveals its main features.
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Key indicators are offered for the exploration of communication on the Internet.
The peculiarities of social media as the environment of formation and broadcasting patterns of
individual and collective behavior, development of the discursive strategies and interpretative
models are highlighted in the research. Development of certain models of interpretation and
reinterpretation of meanings in the discursive acts fixes the identification which was revealed, at the
same time influencing dynamics and the content of public consciousness, therefore influencing the
process of formation of collective identity.
Not the facts and events, but the subjective values and feelings which were broadcast on the
Internet are the units of the analysis. The method of the included supervision – the researcher’s
participation on the Internet communication of social media for the purpose to identify the
discursive situations and texts which are important for the research (the data were collected during
2013–2016), methods of the discourse analysis and sociocultural interpretation of texts have been
applied to the research realization.
Keywords: social media; social media analysis; markers (indicators); methods of the discourse
analysis.
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Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Стратегии исследования социальных медиа как дискурсивного пространства
Статья посвящена рассмотрению специфики анализа дискурса социальных медиа и
выявлению его основных характеристик. В исследовании отмечаются особенности
социальных медиа как среды формирования и трансляции шаблонов индивидуального и
коллективного поведения, дискурсивных стратегий и интер- претационных моделей.
Предложены
критерии
определения
украинского
сегмента
интерактивного
информационно-коммуникационного пространства. Определен перечень маркеров –
ключевых показателей для исследования коммуникации в сети Интернет.
Подчеркивается, что в исследованиях социальных медиа как дискурсивного пространства
в качестве единицы анализа выступают субъективные значения и чувства, транслируемые
пользователями. Обоснована целесообразность использования метода включенного
наблюдения и дискурсивного анализа для социально-культурной интерпретации текстов.
Ключевые слова: социальные медиа; анализ социальных медиа; маркеры; дискурс-анализ.
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МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ В БІБЛІОТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ
ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
У статті проаналізовано види, особливості та специфіку бібліотечних мобільних додатків,
окреслено можливості розширення бібліотечних послуг за їхньою допомогою. Досліджено
зарубіжний досвід функціонування бібліотечних мобільних додатків, вивчено та проаналізовано їх
затребуваність серед користувачів. Розглянуто підходи до адаптації такого виду бібліотечних послуг
у вітчизняних реаліях.
Ключові слова: бібліотека, мобільні додатки, інноваційні мобільні технології, Інтернет, Україна.

На сьогодні підтверджується тенденція до збільшення кількості користувачів мобільними
телефонами, планшетами та смартфонами, що істотно розширюють можливості роботи з
інформацією. Крім того, 71 % українських користувачів входить в Інтернет зі смартфонів
щодня, тоді як 69 % використовують для цього комп’ютер і ще 67 % – планшети. Причому
14 % українців відвідують інтернет-сторінки частіше зі смартфонів, ніж з комп’ютерів, і ще
8 % – лише з мобільних телефонів [1].
Як розповіла аналітик компанії Google О. Фігурна на щорічній конференції iForum-2015
про розвиток мобільного трафіку в Україні та використання смартфонів і планшетів, на
кінець 2015 р. в Україні проникнення мобільного зв’язку досягло 137 %, тобто 63 млн
активних підключень. Кількість смартфонів в Україні за кілька останніх років збільшилася
утричі, і становить 25 % від усіх мобільних телефонів. За прогнозами аналітика, до 2020 р.
кількість користувачів смартфонів і планшетів досягне 55 %. У віковій групі 16–24 роки
66 % уже використовують смартфони. За даними Google, у 2015 р. в Україні 20 % інтернеттрафіку припадало саме на смартфони, що іще раз підтверджує активність мобільної
аудиторії України. Відзначається й зростання кількості встановлених українськими інтернеткористувачами мобільних додатків. Найпопулярнішими програмами для встановлення є ігри,
соціальні сервіси та утиліти (наприклад додаток для фото) [2].
З огляду на це, для бібліотек актуалізується завдання опанування інноваційними
мобільними технологіями з метою залучення нових користувачів і розширення спектра
бібліотечних дистантних інтернет-послуг. Останнім часом фахівці бібліотечної справи
акцентують увагу на доступі до бібліотечних ресурсів за допомогою мобільних додатків. У
бібліотечному фаховому середовищі досліджуються перспективи їхнього розвитку, адаптація
до них каталогів бібліотек, активно обговорюється розвиток бібліотечно-інформаційних
послуг, що можуть надаватися за допомогою мобільних технологій. Найбільш комплексно
питання, пов’язані з наданням бібліотечних послуг на основі мобільних технологій, сьогодні
представлені у збірнику «Мобільні бібліотеки. Мобільні бібліотечні онлайнові послуги»
(2012) [3], до якого включені ретельно підібрані статті з проблем використання можливостей
мобільних бібліотек в обслуговуванні користувачів. Автори докладно та всебічно
розглядають зміни, що відбулися в бібліотеках з поширенням мобільних технологій,
досліджують використання мобільних комунікацій для розвитку бібліотечних послуг,
вивчають технічні можливості та результати, розглядають зарубіжний досвід інтеграції
мобільних сервісів у бібліотечну систему обслуговування.
Питання використання мобільних технологій у бібліотечній діяльності досліджували
також О. Волохін [4], І. Терещенко [5], Д. Самуйлик [6], В. Тлюстен, Ф. Тлюстен [7],
Н. Редькіна [8] та ін.
Метою статті є висвітлення специфіки, окреслення можливостей надання бібліотечних
послуг за допомогою мобільних додатків, розкриття відповідного зарубіжного досвіду та
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підходів до його адаптації у вітчизняних реаліях.
Мобільні додатки – це комп’ютерні програми, створені спеціально для використання в
мобільному телефоні, смартфоні чи комунікаторі, які призначені для виконання того чи
іншого завдання. Їх можна поділити на розважальні (мультимедійні), комунікаційні,
навігаційні, довідкові та прикладні [9]. Мобільні додатки, створені бібліотеками, належать до
додатків довідкового типу. Бібліотечні мобільні додатки можна завантажити на свій пристрій
безкоштовно через сервіс мобільних магазинів Playmarket, AppStore, ITunes.Apple та ін.,
залежно від операційної системи пристрою.
Вивчення світового досвіду показало, що сьогодні зарубіжні бібліотеки створюють
додатки двох видів:
– загальнобібліотечний додаток, який дає змогу отримати загальну інформацію про
бібліотеку, а також скористатися пошуком в електронному каталозі та послугами особистого
кабінету;
– тематичний (колекційний) додаток; такі додатки присвячуються важливим пам’ятним
датам, історичним подіям, видатним постатям, цінним національним ресурсам і створюються
з метою популяризації національного культурного надбання, вони є складовою системи
реалізації політики пам’яті, тим самим формуючи маркери національної ідентичності.
Національні та державні бібліотеки створюють як загальнобібліотечні, так і тематичні
(колекційні) додатки, тоді як публічні та університетські створюють переважно додатки
загальнобібліотечного виду.
Зокрема Бібліотекою Конгресу створено п’ять мобільних додатків, серед яких один
загальнобібліотечного виду – для категорії користувачів з особливими потребами, та чотири
– тематичного. Так, розроблений Бібліотекою Конгресу спільно зі Службою національного
бібліотечного обслуговування сліпих та інвалідів (NLS) мобільний додаток BARDMobile
загальнобібліотечного виду забезпечує доступ до понад 65 тис. аудіо книг, журналів і нот.
Серед тематичних додатків, створених Бібліотекою Конгресу:
– NationalBookFestival 2015, що надає можливість ознайомитися з повним списком усіх
подій у рамках фестивалю та місцями їхнього проведення, розкладом, картами, рейтингами
та презентаціями, із враженнями та фото відвідувачів фестивалю;
– U. S. Constitution: AnalysisandInterpretation, що являє собою мобільну версію
комплексного аналітичного юридичного трактату «Конституції Сполучених Штатів
Америки: аналіз та інтерпретація», підготовленого фахівцями Дослідницької служби
Конгресу США за дорученням Сенату Сполучених Штатів і виданого як сенатський
документ № 112–9;
– CongressionalRecord (щоденне видання звітів Конгресу CongressionalRecord, доступне на
IPAD, iPhone або IPodTouch);
– AesopforChildren – мобільний додаток інтерактивної книги для дітей, призначений для
користування читачів будь-якого віку, що містить більше 140 ілюстрованих класичних
байок, які супроводжуються інтерактивною анімацією.
Власні мобільні додатки мають також національні бібліотеки Франції, Іспанії, Австралії,
Швейцарії, Південної Кореї, Сінгапуру, Колумбії та ін.
Так, додаток онлайн-бібліотеки Gallica надає доступ до цифрових колекцій Національної
бібліотеки Франції (рис. 1). Безоплатно доступні кілька мільйонів документів: книги,
буклети, журнали, рукописи, фотографії, гравюри, плакати, карти, ноти. Додаток
уможливлює пошук усередині всіх оцифрованих колекцій. Кожен документ можна
розглядати у всій його повноті, додавати до списку обраних, скачувати, передавати
електронною поштою або поширювати через Facebook і Twitter.
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Рис. 1. Мобільний додаток онлайн-бібліотеки Gallica
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gfi.gallica&hl=de
Національна бібліотека Іспанії створила два тематичні додатки: BNE 300 Aсos
(Національній бібліотеці Іспанії 300 років) та Quijote interactivo (Інтерактивний Кіхот).
Додаток BNE 300 Aсos надає користувачам можливість ознайомитися з інформацією про
події, які відбувались у бібліотеці: конференції, презентації публікацій, концерти, театральні
вистави, зустрічі з іспанськими вченими та письменниками, з історичними даними про
бібліотеку тощо (рис. 2).

Рис 2. Мобільний додаток Національної бібліотеки Іспанії BNE 300 Años
Додаток Quijote interactivo дає користувачам змогу ознайомитися з першим виданням
«Дон-Кіхота», що зберігається в Національній біб- ліотеці Іспанії, у супроводі відповідного
контенту (карти, галерея із зображеннями та різними образами Дон Кіхота та іншою
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супровідною інформацією) у вигляді інтерактивних журналів (рис. 3).
Національна бібліотека Австралії створила мобільний додаток для свого електронного
каталогу, забезпечивши таким чином своїх дистантних користувачів швидким і простим
доступом до колекцій та ресурсів у будь-який зручний для них час (рис. 4).

Рис 3. Мобільний додаток Національної бібліотеки Іспанії Quijote interactivo
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madpixel.revista.bne.quijote
Мобільний каталог уможливлює швидкий пошук за колекціями, перегляд таких деталей
елементів колекції, як замітки, описи та публікації інформації тощо. Користувачі ж, які
зареєстровані в Національній бібліотеці Австралії, мають доступ до додаткових функції у
додатку, серед яких: запит інформації про наявність ресурсів у бібліотеці, відстеження стану
запитів тощо.
Національна
бібліотека
Швейцарії
створила
мобільний
додаток
Schweiz.
Nationalbibliothek, який надає доступ до цифрових колекцій книг, газет, журналів, веб-сайтів,
плакатів і листівкок, а також рукописів, листів і фотографій швейцарських авторів (рис. 5).
Також додаток інформує користувачів про нові бібліотечні події та виставки.
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Рис. 4. Мобільний додаток Національної бібліотеки Австралії NLA Catalogue
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.nla.catalogue

Рис 5. Мобільний додаток Національної бібліотеки Швейцарії Schweiz.
Nationalbibliothek
Джерело:https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.Nationalbibliothek.Schweizerische_Nati
onalbibliothek
Додаток для планшетів і смартфонів Національної бібліотеки Колумбії Ediciones Biblioteca
Nacional містить інтерактивні книги колумбійської літератури. Додаток створений з метою
вивчення нових форматів публікації, заохочення до читання, інтеграції бібліотечних
колекцій, а також поширення та популяризації колумбійської культури в усьому світі.
Тематичний додаток Національної бібліотеки Колумбії за сприяння Міністерства культури
Колумбії Eduardo Carranza створено з нагоди проведення в країні року Едуардо Карранси та
100-річчя від дня народження колумбійського поета (рис. 6).
Додаток, який складається із шести рубрик (антологія поезії, бібліотека Карранзи, його
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життя, його робота, «Камінь і небо», часова шкала), дає можливість ознайомитися з
фотографіями, листами, газетними вирізками та рукописами автора (представлені в
хронології професора Оскара Торре- са), а також з добіркою його віршів.

Рис 6. Мобільний додаток Національної бібліотеки Колумбії Eduardo Carranza
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manuvo.carranza
Серед державних бібліотек варто відзначити додатки Баварської державної бібліотеки
(Німеччина) Bayern in historischen Karten (Баварія в історичних картах), що ознайомлює
користувачів з найдавнішими картами Баварії, та Schдtze der Bayerischen Staatsbibliothek
(Знамениті книги – Скарби Баварської державної бібліотеки), що містить колекцію відомих
книг, серед яких 52 рукописи.
Мобільний додаток «Баварія в історичних картах» є проектом Баварської державної
бібліотеки у співробітництві з Будинком історії баварської адміністрації державних палаців,
садів і озер та Державного бюро геодезії та геоінформатики (Haus der Bayerischen Geschichte,
der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlцsser, Gдrten und Seen und dem Landesamt fьr
Vermessung und Geoinformation) (рис. 7). Розробка програми фінансується Державним
Баварським міністерством фінансів і міністер- ством науки, досліджень і мистецтва.
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Рис. 7. Мобільний додаток Баварської державної бібліотеки Bayern in historischen Karten
(Баварія в історичних картах)
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bsb.android.historischesbayern&hl=de
Додаток «Знамениті книги – Скарби Баварської державної бібліотеки» дає користувачу
можливість ознайомитися з колекцією відомих книг, серед яких понад 52 найбільш цінних
рукописи, унікальні інкунабули, повні цифрові копії яких оптимізовані для перегляду на
IPAD, iPhone і Ipod (рис. 8).

Рис. 8. Мобільний додаток Баварської державної бібліотеки Schätze der Bayerischen
Staatsbibliothek (Знамениті книги – Скарби Баварської державної бібліотеки)
Джерело: https://itunes.apple.com/de/app/famous-books-schatzederbayerischen/id380668385?mt=8
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Завантаживши додаток на свій мобільний пристрій, користувач отримує можливість
поринути у захоплюючу експедицію містами та історичними пам’ятками Баварії. Унікальні
історичні карти Баварії можна розглянути в деталях і досліджувати в інтерактивному режимі.
Для створення додатка було оцифровано 257 карт ХVII–ХІХ ст. та встановлено географічну
прив’язку.
Додаток працює на основі системи глобального позиціонування GPS, тому поточне
місцеперебування користувача відображається безпосередньо на історичній карті. Завдяки
інструменту «графік часу» користувач може переміщатися плавно між різними серіями карт та
ознайомлюватися з докладними презентаціями. У цілому в додатку відображено більше 2500
цікавих місць – монастирі, замки, розташовані в безпосередній близькості від поточного місця
перебування користувача. Особливу увагу в додатку приділено Нюрнберзькій фортеці. Так,
окрім картографічної, користувач отримує ще й різноманітну мультимедійну інформацію про
цю історико-архітектурну пам’ятку міста.
Цікавим є додаток Державної бібліотеки Південної Австралії State Library of South Aust,
який пропонує користувачам самостійні пішохідні екскурсії містом Аделаїда та дає змогу
подорожувати у своєму власному режимі (рис. 9).
Бібліотека через мобільний додаток пропонує такі екскурсії:
– «Темрява в Місті Світла» – екскурсія зосереджується на темних і сумнозвісних подіях
міського району Вест-Енд від 1830-х до 1950-х років. Сьогодні це місце може похвалитися
чистими вулицями, де розташовані бізнес-центри та ресторани. Однак протягом багатьох
десятиліть це був район для бідних, невдоволених і зневірених людей, відомий своїми
численними пабами, незаконними гральними будинками та кублами розпусти;
– «Військові меморіали Аделаїди» – пішохідна екскурсія відправляє користувача в
подорож серед пам’ятників, пам’яті та емоцій;
– «Втрачена Аделаїда: Вест-Енд» – екскурсія місцями втраченої архітектури барвистого
Вест-Енду міста Аделаїда. Додатковий тур до екскурсії «Темрява в Місті Світла»;
– «Втрачена Аделаїда» – тур пропонує знімки втраченої архітектури в Аделаїді з
можливістю порівняти історичні фотографії з багатих фондів бібліотеки з архітектурою
сьогоднішнього дня;
– «Видатні південні австралійці» – ознайомлює з деякими видатними людьми, які стояли
біля витоків історії Південної Австралії;
– «Аделаїда Доуі» – екскурсія, присвячена одному з найвідоміших скульпторів Південної
Австралії та його доробку.
Також додаток надає можливість ознайомитися із широким спектром ресурсів бібліотеки,
основними колекціями та послугами.
Отже, мобільні додатки стали новою формою надання бібліотеками доступу до власних
електронних ресурсів і колекцій, популяризації таким чином найцінніших національних
інформаційних ресурсів, культурної спадщини, залучаючи користувачів до активного
включення у націо- нальний культурний дискурс.
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Рис. 9. Мобільний додаток Державної бібліотеки Південної Австралії State Library of
South Aust Джерело:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mytoursapp.android.app331

Рис 10. Мобільний додаток Europeana
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_Teofil_
Krawczyk.Europena

У рамках реалізації проекту Європейської цифрової бібліотеки Europeana, у контексті
виконання нею місії із забезпечення доступу до оцифрованих книг, що відображають різні
аспекти європейської культури, функціонують кілька мобільних додатків, зокрема Europeana,
Europeana Open Culture, Eagle Flagship Mobile App.
Додаток Europeana побудований за принципом загально бібліотечного додатка та пропонує
користувачам дослідити 52,978,133 творів мистецтва, предметів матеріальної культури, книг,
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відео- та звукозаписів зі всієї Європи (рис. 10). Додаток надає користувачам доступ до
тематичних колекцій, виставок, новин і блогу, налаштування додатка доступні 20 мовами.
Додаток Europeana Open Culture надає користувачам можливість досліджувати колекції
зображень із кращих закладів культури у Європі (рис. 11). Користувач може переглядати,
обмінюватися і завантажувати безкоштовно понад 350 тис. зображень з високою роздільною здатністю з чотирьох тем: карти і плани, образи минулого, скарби мистецтва і скарби
природи.

Рис 11. Мобільний додаток Europeana Open Culture
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glimworm.app. Europeana
Додаток також дає змогу коментувати зображення та ознайомитися з враженнями інших
користувачів; додати зображення до вибраного, поділитися ним на Facebook, Twitter і
Pinterest або створити свій власний віртуальний музей на теми, що становлять інтерес.
Мобільний додаток Eagle Flagship Mobile App створено під мережевий проект EAGLE (The
Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy), фінансування якого здійснюється за
участі Європейської комісії в рамках реалізації Програми підтримки політики у сфері
інформаційно-комунікаційних технологій (Communication Technologies Policy Support
Programme) (рис. 12).
EAGLE підтримує функціонування єдиного зручного порталу, присвяченого античним
написам, який являє собою потужний ресурс, корисний як для науковців, так і для тих, хто
просто цікавиться цією тематикою.
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Рис 12. Мобільний додаток Eagle Flagship Mobile App
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.blinkster.android.eagle
Відома довідково-бібліографічна система EBSCOhost, яка надає доступ до великої
кількості різноманітних ліцензованих повнотекстових загальнодоступних баз даних від
провідних постачальників інформації, також створила безкоштовний мобільний додаток.
Додаток EBSCOhost дає користувачам змогу отримати постійний віддалений доступ до баз
EBSCO у поєднанні з багатофункціональними можливостями: вибір баз даних для пошуку;
сортування результатів пошуку за релевантністю, або за датою; зручний перегляд
повнотекстових документів; зберігання повнотекстових документів у форматах HTML та
PDF; надсилання результатів пошуку на електронні адреси (рис. 13).

Рис 13. Мобільний додаток EBSCOhost
Джерело: https://kmalibrary.wordpress.com/2014/06/25/ebscohost-iphone-android/
Найактивнішими у наданні дистантних послуг за допомогою мобільних додатків серед
зарубіжних бібліотек є публічні та університетські бібліотеки.
Так, усі публічні бібліотеки США мають мобільні додатки, які дають змогу отримати
загальну інформацію про бібліотеку, режим її роботи, адресу, набір пропонованих послуг,
нові надходження, а також здійснювати пошук в електронному каталозі за певними
критеріями – віковою групою, жанром і типом документа. У підсумку користувачі
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отримують перелік документів, що відповідає заданим параметрам. Також користувачі
мобільних бібліотечних додатків отримують можливість скачати на власний пристрій
електронні та аудіокниги.
Треба зазначити, що в питаннях створення бібліотечних мобільних додатків бібліотеки
зарубіжних країн мають підтримку з боку держави. Так, за підтримки уряду та департаменту
культури Китайської Народної Республіки з метою забезпечення та ефективного
використання ресурсів публічних бібліотек Гонконгу було створено мобільний додаток
MyLibrary, який надає користувачам можливість отримати загальну інформацію про
бібліотеку, її режим роботи, адресу, а також доступ до особистого кабінету, здійснити пошук
і замовлення бібліотечних матеріалів, послуг особистого сповіщення, сканування
міжнародного стандартного номера (штрих коду) (ISBN) задля швидкого пошуку тощо.
За підтримки Міністерства культури Народної Республіки Бангладеш, розроблено
мобільний додаток PublicLibrary, який містить базу даних публічних бібліотек усіх провінцій
та районів країни, їхні адреси, режим роботи, контактну інформацію, інформацію про
послуги бібліотеки, загальну кількість книг, газет і журналів, нові надходження, бронювання
бібліотечних матеріалів.
Активно просувають і популяризують за допомогою мобільних додатків власні навчальні
заклади та бібліотеки зарубіжні університети. Так, бібліотека університету Саламанки
(Іспанія) пропонує завантажити зі свого сайту мережевий додаток, створений для
смартфонів, Biblio USAL. За допомогою цієї програми можна скористатися каталогом і
послугами бібліотеки, ознайомитися з бібліотечними новинами. Бібліотека університету
Гента (Бельгія) пропонує додаток для iPhone, Android, Symbian, Windows Mobile, що дає
змогу здійснити пошук за каталогом, дізнатися інформацію про адресу бібліотеки, її новини,
списки літератури, блоги, твіти та багато ін. Бібліотека Політехнічного інституту Мілана
(Італія) через мобільний додаток PolimiLibrary пропонує користувачам ознайомитися із
загальною інформацією про бібліотеку, її адресу, режим роботи, основні послуги, надає
доступ до каталогу, забезпечує можливості пошуку та бронювання літератури тощо.
Бібліотека університету Гронінгена (Нідерланди) пропонує через мобільний додаток
LibraryGroningenUniversity легкий доступ до важливої бібліотечної інформації, повідомляє
про режим роботи та адресу бібліо- теки, бібліотечні новини, забезпечує пошук за каталогом
тощо. Бібліотека університету Йонсе (Південна Корея) пропонує спеціалізований додаток
YONSEImY-Seat для бронювання місця в бібліотеці та замовлення потрібних матеріалів.
Мобільний додаток бібліотеки університету Південного Уельса (Великобританія) дає змогу
отримати інформацію про режим роботи установи, бібліотечні новини, нові надходження, у
тому числі електронних ресурсів, скористатися послугами особистого кабінету, здійснювати
пошук книг, статей з онлайн-журналів, надає доступ до тематичних путівників і колекцій.
Цікавим є додаток Libropia, який надає користувачу можливість отримати інформацію про
всі публічні та університетські бібліотеки Південної Кореї.
На пострадянському просторі аналогічні проекти почали впроваджувати бібліотеки
Російської Федерації (РФ).
Так, у рамках проекту «Національна електронна бібліотека», який, як зазначено на його
офіційному сайті https://нэб.рф, «покликаний стати єдиним спільним національним
електронним простором знань з належним чином описаними та каталогізованими творами,
вивіреними експертами і професійним співтовариством на предмет актуальності, якості,
змісту і мови» [10], за підтримки Міністерства культури РФ розроблено мобільний додаток
«НЭБ.РФ Национальная библиотека».
Додаток надає користувачам змогу здійснювати пошук і перегляд в електронному вигляді
бібліотечних видань, доступних через портал Національної електронної бібліотеки
(НЕБ.РФ). Основними можливостями додатка є: простий та зручний пошук у фондах
російських бібліотек (понад 26 млн записів); посторінковий перегляд електронних копій
документів (понад 1,6 млн книг); для зареєстрованих користувачів – посторінковий перегляд
документів, захищених авторським правом, без можливості друку, копіювання або
збереження на пристрій; додавання книг в обране. Проте на відміну від європейських та
американських бібліотечних мобільних додатків, які доступні будь-кому з користувачів
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світу, додаток «НЭБ.РФ Национальная библиотека» доступний не всім. Зокрема у відповідь
на спробу завантажити його на території України на екрані з’являється таке пояснення: «цей
продукт неможливо встановити в країні реєстрації вашого пристрою» [11].
Окремий мобільний додаток – eRSL – розроблено для Російської державної бібліотеки. Він
дає змогу вести пошук електронним каталогом бібліотеки та її електронними колекціями
(«Нотна колекція», «Колекція рукописів», стародруки (видання 1450–1830 рр.), серіальні
видання (крім газет) тощо). За його допомогою можна знайти бібліографічний опис книг та
документів, а також ознайомитися зі змістом оцифрованих документів. Додаток
поширюється безкоштовно та доступний для завантаження через сервіс магазинів Play market
та App Store. Станом на початок 2016 р. через Playmarket додаток було завантажено 5 тис.
разів.
Серед російських бібліотек власний мобільний додаток має і Донська державна публічна
бібліотека. За його допомогою користувачі мають змогу ознайомитися з бібліотечними
новинами. Проте, як показує статистика, додаток з такого типу наповненням незатребуваний
серед користувачів – станом на початок 2016 р. налічувалося всього 10 завантажень.
Додаток CyberLeninka наукової електронної бібліотеки Кіберленінка, основними
завданнями якої є популяризація науки і наукової діяльності, громадський контроль якості
наукових публікацій, розвиток сучасного інституту наукової рецензії та підвищення
цитованості російської науки, надає користувачам бібліотеки можливість читати наукові
праці з екрана планшета, мобільного телефону та інших сучасних мобільних пристроїв.
Серед вітчизняних бібліотек спробу впровадження обслуговування за допомогою
мобільного додатка зробила Дніпропетровська міська бібліотека. Тут ще у 2014 р. створено
мобільний додаток DneprLibrary, завдяки якому власники смартфонів і планшетів можуть
читати електронні книги, дізнаватися про цікаві заходи та ставити запитання бібліотекарям
онлайн. Найцікавіша і функціональна частина додатка – це топ-10 книг. Як розповів
координатор проекту А. Земляний, бібліотечні фахівці щомісяця відбирають з нових
надходжень літератури 10 найкращих книг. До кожної додається фото обкладинки, коротка
анотація і демо-версія. Тобто користувач може в режимі онлайн прочитати кілька перших
сторінок книги, і якщо вона йому сподобається, залишити заявку, і бібліотека безкоштовно
надішле електронну версію книги. Або ж можна прийти і взяти «класичну», паперову версію
книги безпосередньо в бібліотеці. Додаток є корисним і містянам, які хочуть орієнтуватися в
культурному житті міста. У додатковій вкладці розміщена інформація про театри, музеї,
галереї та інші заклади міста, а також історичні пам’ятки [12].
Проте варто уточнити, що на сьогодні додаток недоступний, оскільки, за інформацією
заввідділу комп’ютеризації Дніпропетровської міської бібліотеки, перебуває в роботі у
зв’язку з удосконаленням.
Попри те, що українські бібліотечні установи тільки планують освоювати цей вид
обслуговування, серед активних користувачів смартфонів і планшетів уже сформувався
попит на нього. Підтвердженням такої тези є дослідження дотичних до бібліотечної сфери
мобільних додатків, яке й показало рівень затребуваності подібних продуктів і послуг. Так,
мобільний додаток «Українська бібліотека – 2200 творів offline» станом на початок 2016 р.
завантажили 50 тис. користувачів (рис. 14).
Як зазначено в описі додатку «Українська бібліотека – 2200 творів offline», це не просто
зручна програма для читання книг, а ціла бібліотека, яка містить у собі понад 2200 творів
української класичної літератури. Охоплено практично всі жанри: художню літературу,
публіцистику, мемуари, казки, байки, оповідання тощо. Тепер не потрібно шукати книги в
Інтернеті: встановивши цю програму, ви завжди матимете під рукою величезний збірник
творів кращих українських письменників. У списку зі 100 авторів ви знайдете Шевченка,
Вороного, Сковороду, Лесю Українку, Франка, Кобилянську та багатьох інших [13].
Інтерфейс програми має ряд зручних функцій та налаштувань, що роблять процес читання
максимально комфортним.
Основними можливостями додатка є:
– доступ до понад 2200 творів класичної української літератури;
– гнучкі налаштування відтворення тексту (вибір шрифту, кольору та фактури фону
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«паперу»);
– пошук за назвою твору та за автором;
– пошук фрагмента твору в тексті;
– можливість додавати довільну кількість закладок;
– автоматична закладка (твір відкривається на сторінці, на якій він був «закритий» в
останній раз);
– нічний режим читання;
– портрети авторів із посиланнями на сторінки біографій у Вікіпедії;
– інтеграція соціальних мереж;
– функція «Обрані книги».
Популярними є тематичні (колекційні) мобільні додатки, присвя- чені Т. Шевченку, його
постаті та творчості. Так, Playmarket пропонує три безкоштовні додатки, присвячені
видатному українському митцю: «Кобзар Т. Г. Шевченко», «Тарас Шевченко», «Кобзар».
Зокрема додаток «Кобзар Т. Г. Шевченко», станом на початок 2016 р. завантажено 50 тис.
разів (рис. 15). Щоб створити у користувачів враження читання реальної книги в додатку, діє
ефект гортання сторінок.
Додаток «Тарас Шевченко» ознайомлює користувачів з біографією поета, віршами,
портретами та картинами. Станом на початок 2016 р. його завантажили на свій мобільний
пристрій понад 5 тис. користувачів. Додаток «Кобзар» завантажили понад тисяча
користувачів.

Рис. 14. Мобільний додаток «Українська бібліотека – 2200 творів offline»
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyhorseapps.homelib_ua_free
Має попит мобільний додаток «Українська література», який сприяє долученню
користувачів до класичної української літератури. Він налічує понад 5 тис. завантажень.
Популярна серед користувачів мобільна бібліотека і аудіотека Smart Kyivstar від
мобільного оператора України «КиївСтар». Додаток надає можливість читати твори
Л. Костенко, Ю. Андруховича, О. Забужко, С. Жадана, В. Пелевіна, В. Шкляра та інших
сучасних українських і російських письменників, а також вибрані твори І. Франка,
Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Л. Толстого, М. Гоголя, О. Пушкіна,
Ф. Достоєвського та інших класиків. Загальна кількість завантажень додатка станом на
початок 2016 р. – понад 10 тис.
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Рис. 15. Мобільний додаток «Кобзар Т. Г. Шевченко»
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.newappsland.book.AOTUBEYOAPSHUZJMO

Отже, статистика завантажень переконливо говорить про попит серед користувачів на
тематичні (колекційні) додатки.
Проведене дослідження мобільних бібліотечних додатків дає підстави говорити про ряд
переваг у наданні такого виду послуг як для бібліотеки, так і для користувача.
Так, на відміну від мобільних сайтів додатки швидко завантажуються на мобільний
пристрій, оскільки вони не «викачують» з мережі картинки та інші «важкі» елементи.
Також до переваг мобільних додатків можна віднести можливість працювати з ними в
режимі оффлайн. Це величезна перевага, оскільки вона дає змогу бібліотеці залишатись «на
зв’язку» зі своїми користувачами, навіть коли ті не мають доступу до Інтернету. Усі
оновлення будуть автоматично завантажені в додаток, як тільки користувач підключиться до
мережі. Додатки можуть інтегруватися з навігаторами, які найчастіше вбудовані у
смартфони. Це дає змогу в будь-який час на сторінці контактів показувати шлях до
бібліотеки від конкретного місцезнаходження користувача.
Мобільні додатки інтегруються із сайтом, що дає змогу завантажувати на них усі
оновлення, інформацію про актуальні бібліотечні новини та події. Користувачі завжди в
курсі змін завдяки додатку на своєму мобільному пристрої, не витрачаючи при цьому час на
завантаження безпосередньо самої сторінки в Інтернеті.
Мобільний додаток спрямований на широку, активну аудиторію, яка останнім часом
досить динамічно зростає. Уже сьогодні у всьому світі продано близько 200 млн смартфонів,
і їхнє виробництво залишається на високому рівні, тому що попит на пристрої постійно
збільшується.
Отже, вивчення зарубіжного досвіду підтверджує актуальність і затребуваність такого
виду бібліотечного сервісу, як мобільні бібліотечні додатки, а швидкість поширення нових
мобільних пристроїв з легким доступом до Інтернету дає можливість з упевненістю говорити
про перспективність цього виду бібліотечних послуг.
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Mobile Applications in Library Practice: International Experience and Domestic Realities
The article analyzes the types of library mobile applications, as well as their specificity and
features as a tool for meeting the users informational needs. Opportunities to expand library
services with their help, as well as a number of advantages in the provision of such services for the
library and for the user are identified.
The article gives an analysis of foreign experience of creation and functioning of library mobile
applications and their relevance to users.
Also attention is given to the approaches to the adaptation of this type of library services in the
domestic realities.
It proved the value of mobile applications as new forms of access to libraries digital resources
and collections, which led to popularization of national information resources, cultural heritage,
attracting users to actively participate in national and cultural discourse.
Keywords: library, mobile applications, innovative mobile technology, Internet, Ukraine.
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Мобильные приложения в библиотечной практике: зарубежный опыт и отечественные
реалии
В статье проанализированы виды библиотечных мобильных приложений, а также их
особенности и специфика как инструмента удовлетворения информационных потребностей
пользователей. Определены возможности расширения библиотечного обслуживания с их
помощью, а также ряд преимуществ в предо- ставлении такого вида услуг как для
библиотеки, так и для пользователя.
Исследован зарубежный опыт создания и функционирования библиотечных мобильных
приложений. Изучены и проанализированы их востребованность среди пользователей.
Рассмотрены подходы к адаптации такого вида библиотечных услуг в отечественных
реалиях.
Обосновано значение мобильных приложений как новой формы предоставления
библиотеками доступа к собственным электронным ресурсам и коллекциям, популяризации
таким образом ценных национальных информационных ресурсов, культурного наследия,
привлечения пользователей к активному включению в национальный культурный дискурс.
Ключевые слова: библиотека, мобильные приложения, инновационные мобильные
технологии, Интернет, Украина.
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БІБЛІОТЕЧНИЙ РЕСУРС ЯК РОЗПОДІЛЕНА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розвиток інформаційних ресурсів на всіх рівнях їхнього функціонування, створення обсягів
інформації, з якими раніше ніколи не стикалася людська цивілізація, глобальна інформатизація та
інтернет-технології обумовили не лише новий якісний рівень розвитку суспільства, а й породили
численні проблеми росту, розв’язання яких необхідне в реаліях нового інформаційного суспільства.
Таким чином, бібліотечна діяльність не втрачає своїх перспектив з поширенням Інтернету, а сприяє
організації інформаційної діяльності та має стати дієвим важелем підтримки соціально активній
частині членів суспільства в розвитку інформаційних процесів.
Ключові слова: інформатизація, електронні періодичні видання, нове інформаційне виробництво,
інформаційний вплив, бібліотечні установи, бібліотечні працівники.

На нинішньому етапі розвитку інформаційної діяльності бібліотечні установи, виконуючи
суспільно значущі функції, посилюють природні властивості людини, пов’язані з розвитком
інформаційної сфери життя суспільства.
1. Вони розкривають зміст своїх фондів, готують інформаційні ресурси до ефективного
використання з урахуванням специфіки суспільно значущої діяльності всіх категорій
користувачів, тематичного групування відповідної інформації для використання під час
реалізації програм і конкретних планів суспільного розвитку; сприяють розвитку системи
соціальних інформаційних комунікацій сучасного суспільства, у тому числі розбудові
відповідних сайтів, наповнення їх високоякісною, необхідною для реалізації завдань
інноваційного розвитку інформацією, забезпечують, таким чином, реальний доступ до
вітчизняних інформаційних ресурсів усім категоріям користувачів, сприяючи ефективному
використанню цих ресурсів у режимі сучасного бібліотечного обслуговування, з розвитком
різних форм дистантного обслуговування.
При цьому сучасна людина має можливість дістати уявлення про зміст наявних у
розпорядженні суспільства інформаційних фондів, що розміщені в бібліотечних установах, у
тому числі тих, що на паперових та інших традиційних носіях, і за потреби використовувати
їх у своїй діяльності, для підвищення освітнього рівня тощо.
З урахуванням процесу зближення наукової, науково-інформаційної сфери з виробничою
діяльністю розширення доступу до інформаційних ресурсів сприяє розвитку трудової
активності людей, підвищенню ефективності їхньої суспільно корисної діяльності.
Важливе довідково-пізнавальне значення для потенційних користувачів бібліотечними
установами має розвиток сайтів цих установ. Ця форма зв’язків з користувачами сприяє
розвитку інтерактивного спілкування, зростанню активності сучасних людей і та
інформаційній сфері. Доступу до сучасних інформаційних ресурсів сприяє активна участь
бібліотечних установ у розвитку всієї системи інших інформаційних комунікацій.
Залучаючись до використання можливостей доступу до інформації через цю систему, і
окремі користувачі, і соціальні структури нашого суспільства в процесі свого розвитку та
організації діяльності мають можливості використовувати якісну інформацію бібліотечних
фондів, більш повне розкриття яких дають бібліотечні комп’ютерні інформаційні технології.
Таким чином, сучасна людина за допомогою бібліотечних установ має можливість
озброїтися всім інформаційним ресурсом, що становить національну культурну спадщину
минулих поколінь, спиратися у своїй діяльності, у своєму розвитку на цю інформаційну
основу, брати участь у розвитку національного інформаційного простору в умовах
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глобальної інформатизації, використовуючи національні інформаційні ресурси, що є
дороговказом у новому інфотворенні.
Сучасні бібліотечні установи в процесі свого розвитку, оволодіння інтернет-технологіями
надають допомогу сучасній людині в її реалізації як елементарної структурної складової
глобалізованого суспільства.
2. Вони здійснюють вивчення нових масивів виготовлюваної суспільством інформації,
процесу поповнення глобальних інформаційних ресурсів і ресурсів національного
інформаційного простору; підготовку системи інформаційних, інформаційно-аналітичних та
аналітичних видань з характеристикою інформаційних процесів сучасності для різних
категорій користувачів у режимі «інформація – на базі інформації», відбір нової інформації,
необхідної для вирішення актуальних завдань суспільного розвитку, як у друкованому, так і
в електронному вигляді, збагачення цією інформацією власних фондів і передачу в
необхідних обсягах замовникам.
На рівні взаємодії з глобальним інформаційним ресурсом конкретна людина чи соціальна
структура має істотні проблеми. З одного боку, ці ресурси містять у собі найновіші здобутки
людського розуму, найперспективніші технології, використання яких є основним фактором
сучасної конкурентоспроможності в глобалізованому світі. З іншого – високоякісна та
корисна інформація перебуває в масивах інформації мало якісної, або ж зовсім неякісної, або
навіть шкідливої. І з розвитком інформаційного виробництва, включенням до цього процесу
дедалі більшої кількості малокваліфікованих людей, обсяги низькоякісної інформації, що
зростають, «гублять» у своїх масивах інформацію якісну. Використовувати її користувачу
стає важче. Лише частково в розв’язанні цієї проблеми допомагає програмне забезпечення
пошукових систем.
При цьому допомога бібліотечних установ, як сучасних інформаційних центрів,
підключення до цієї діяльності їхніх професійних інформаційних працівників, що вивчають
зміст інформаційних масивів, здійснюють відповідне інформування, відбір згідно із
замовленнями потрібної суспільству інформації допомагає сучасній людині швидко й
продуктивно зорієнтуватися в інформаційних масивах і одержати необхідну для
використання якісну інформацію.
Таким чином, лише допомога бібліотечних установ, організованих відповідно до вимог
технологічного розвитку інформаційної сфери суспільства, зможе дати людині
інформаційного суспільства можливість не загубитися в інформації, оптимально
використовувати в своїй діяльності кращі здобутки людської думки та стати у використанні
напрацьованих суспільством інформаційних ресурсів практично всесильною.
Поряд із цим з активним розвитком виробництва інформаційних ресурсів у глобальному
масштабі набуває гостроти проблема загальної уніфікації. Її нейтралізація, збереження
національної своєрідності пов’язані з організацією збереження та розвитку масивів
суверенних інформаційних ресурсів, що мають фундаментальне значення для розвитку
національного інформаційного виробництва в умовах глобалізації, сприяння розвитку
системи інформаційної безпеки національного інформаційного простору, протистояння
негативним інформаційним впливам. Цей процес також сприяє активному входженню у
взаємовигідну систему міжнародних інформаційних обмінів, зміцненню кооперативних
зв’язків у сфері бібліотечної діяльності на національному рівні та в умовах здійснення
національної інформаційної політики – на міжнародній арені.
Отже, бібліотечна система створює умови для активізації інформаційних обмінів найбільш
якісною інформацією, сприяє розвитку інформаційної діяльності та інформаційним обмінам
своїх користувачів.
«Сучасний етап розвитку суспільства характеризується високою роллю інформаційних
процесів, у яких товарним продуктом є не матеріальні об’єкти, а інформація; при цьому
факт, що наука стала виробничою силою, вимагає якнайінтенсивніше вводити в оборот цей
продукт. Потрібно мати на увазі й характерне для наших днів масове зрощення науки з
виробництвом, коли нові наукові ідеї втілюють у найкоротші терміни у, здавалося б, далеких
від науки сферах» [1]. Так характеризується інформаційне значення науки вже на старті
нової, інформаційної ери.
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В. Горовий при цьому підкреслює, що «в суспільстві зростає потреба в системі
загальносуспільних інформаційних центрів, бібліотечних закладах, облаштованих відповідно
до рівня функціонування сучасних інформаційних технологій. Бібліотечні заклади
відповідатимуть вимогам сьогодення,
– по-перше, коли їх техніко-технологічна база забезпечуватиме можливість управління
електронними потоками інформації;
– по-друге, коли вони зможуть ефективно працювати в глобальному інформаційному
просторі, відбираючи необхідну нашому суспільству інформацію;
– по-третє, коли стануть центрами надійного збереження нової електронної і переведеної
з інших носіїв у форму електронної інформації, структурованої і надійно керованої;
– по-четверте, коли переведена в електронну форму інформація з фондів бібліотек
вводитиметься в активний обіг, створюючи єдині масиви з новою, утверджуючи
напрацьовані поколіннями традиції інфо- творення;
– по-п’яте, коли за рахунок планомірного комплектування фондів новою інформацією
буде відновлено і зміцнено внутрішні міждисциплінарні зв’язки, що сприятимуть зміцненню
всієї системи інформаційних баз суспільства;
– по-шосте, коли бібліотечні заклади зі свого боку активізують роботу по дистантному
обслуговуванню користувачів, відпрацьовуватимуть технології, направлені на підвищення
ефективності використання інформації, в тому числі й шляхом адаптації до потреб
замовника, з урахуванням специфіки його сприймання, по аналогії з процесами спілкування;
– по-сьоме, коли бібліотечні заклади розпочнуть процес входження в якості повноправних
суб’єктів на інформаційні ринки, що може мати для них не лише фінансове значення. Адже
ринок – хороший індикатор всякої діяльності;
– по-восьме, коли бібліотечні заклади, як загальносуспільні інформаційні центри, стануть
також центрами передового досвіду, наукової думки, просвіти і освіти для категорій
громадян, що долучаються до сучасних інформаційних технологій, вводять їх у свій спосіб
життя.
Хоча сучасна мережа бібліотечних закладів в Україні, як і в усіх постсоціалістичних
країнах, починаючи з найкрупніших, насьогодні далеко не відповідає сучасним суспільним
вимогам до них, як до інформаційних, науково-інформаційних центрів, однак останні
десятиріччя все ж дало поштовх до їх істотного оновлення» [2, с. 156–157].
Комп’ютеризація бібліотечної діяльності в останнє десятиріччя дала поштовх до розвитку
видавничої діяльності бібліотек, зокрема поширення електронних інформаційно-аналітичних
продуктів з тематичними характеристиками, інформаційно-аналітичним аналізом необхідних
для розвитку суспільства інформаційних ресурсів. Зважаючи на характерні особливості
періодичних електронних видань, що дають можливість для осмисленого системного аналізу
інформаційних масивів, з яких відбувається комплектування фондів, наявності
інформаційних ресурсів, необхідних сучасному користувачеві, у фондах бібліотеки, аналізу
процесів оновлення національних суверенних ресурсів і їхнього суспільного використання,
нарешті, виявлення потенційної затребуваності в інформаційному забезпеченні громадян
України, можна стверджувати, що такі видання мають ефективно сприяти осмисленню
всього інформаційного процесу в Україні.
При перетворенні методики використання таких видань зі спорадично використовуваних
окремими бібліотечними установами в об’єднану систему їхнього використання в масштабах
усієї бібліотечної системи вони можуть у сукупності давати повне уявлення як про сучасне
вітчизняне інфотворення, переведення в сучасний формат вітчизняних інформаційних
ресурсів, так і про ефективність відбору необхідних ресурсів з глобального інформаційного
простору, озброювати таким чином користувача достовірними уявленнями про зміст
інформаційних процесів.
Розвиток вітчизняного інформаційного простору в умовах глобалізації залежить від ряду
внутрішніх і зовнішніх факторів, пов’язаних, у свою чергу, з усіма іншими характерними
особливостями життя суспільства. Ця обставина має бути врахована бібліотечними
працівниками при розвитку системи періодичних електронних видань. У своїй сукупності
вони мають впливати на якість формування та ступінь усвідомлення всіма категоріями
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користувачів основних цілей і завдань суспільного розвитку. Характер цього впливу у
виданнях бібліотечних установ відмінний від впливу інших ЗМІ, оскільки бібліотечні ЗМІ
здійснюють свій вплив, опираючись на конкретну інформаційну базу, на фонди, у яких
сконцентровано позитивний досвід і напрацювання багатьох поколінь українського народу.
Цей ресурс має стати основою інформаційної орієнтації людини інформаційного суспільства.
Бібліотечні періодичні електронні видання мають зосереджуватися на основних питаннях
суспільного розвитку, пов’язаних з ходом демократизації українського суспільства,
удосконаленням управлінської діяльності, висвітленням техніко-технологічного, освітнього
розвитку, організації суспільних стимулів для ефективного використання наявних і
створення нових суспільних ресурсів, сприяння процесу забезпечення організованого виходу
системи бібліотечних установ України на рівень міжнародних інформаційних обмінів,
включенням української бібліотечної системи в співпрацю на паритетних засадах з
міжнародними бібліотечними об’єднаннями та іншими об’єднаннями, що концентрують
інформаційні ресурси суспільства.
Періодичні електронні видання за умови організованого їх використання можуть відчутно
сприяти активізації процесів, пов’язаних з виробництвом вітчизняної інформації. У цьому
виробництві найбільш ефективним, найбільш суспільно значущим сегментом є продукування
наукової інформації, інформації, пов’язаної з вирішенням науково-прикладних завдань
суспільства, тих, що мають забезпечувати його інноваційний розвиток.
Останнім часом з’явилося чимало публікацій, пов’язаних із проблемою активізації
бібліотечних установ, особливо наукових, у науковому процесі. У них справедливо
зауважувалося про необхідність тісних партнерських зв’язків наукових установ з
бібліотеками як сучасними інформаційними центрами з аналізу великих масивів інформації й
підготовки її до ефективного використання в найзручнішій для користувача формі. Таким
чином, попередня пошукова робота в дослідженнях може бути перекладена на
інформаційних працівників бібліотеки, а наукові працівники зможуть концентруватися на
власне науковій роботі. Періодичні електронні видання якраз і зможуть стати для науковців
(у реальному досвіді вже стають) орієнтиром у нових інформаційних ресурсах, що
відповідають проблематиці досліджень.
Ці видання у своєму стилі, своїми жанрами в рамках творчої співдружності з науковими
структурами зможуть ефективно інформувати як вітчизняних користувачів, так і зарубіжних
про нові здобутки українських учених.
У зв’язку з актуалізацією в українському суспільстві проблем, пов’язаних з необхідністю
наукового аналізу специфіки розвитку внутрішньосуспільних процесів в Україні, пошуку
власного, національного шляху в розвитку суспільства, значно актуалізується роль
бібліотечних установ, точніше, їхніх фондів, які орієнтирів для утвердження національної
самобутності на сучасному рівні, синтезу нових характерних особливостей сучасності з
національною традицією, що дуже важливо в активізації глобальних впливів. Періодичні
електронні видання в реалізації цього завдання можуть бути дуже ефективним засобом
орієнтації в системі електронних ресурсів.
Бібліотечні електронні ЗМІ при використанні наявних їхніх можливостей і тих, що
з’являться в процесі їхнього розвитку, у цілому можуть стати ефективним інструментом
орієнтації сучасної людини в обсягах інформації, що зростають, в особливостях процесу їх
обробки, включаючи застосування комп’ютерних технологій, і формуванню пропозицій для
їхнього використання. Таким чином, інформаційна діяльність бібліотек сприяє підвищенню
ефективності сучасного інформаційного базису, що є основою розвитку, за визначенням
академіка О. Онищенка, є стратегічним ресурсом держави [3].
Комп’ютерні технології дали змогу перейти в інформаційних процесах від конкретики до
аналізу узагальнюючої інформації [4], що є предметом аналізу періодичних електронних
видань, що сприяє піднесенню рівня усвідомлення інформаційних процесів сучасною
людиною. Цьому сприяє також бурхливий розвиток високопродуктивних індивідуальних
засобів для користувачів, що допомагають їм включатися в сучасні інформаційні обміни,
використовувати ресурси бібліотечних фондів, інших інформаційних центрів, у тому числі й
у дистантному режимі [5].
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Індивідуальні комп’ютерні системи дають можливість усім своїм користувачам не лише
знайомитися з інформаційними ресурсами, не лише використовувати їх відповідно до своїх
потреб, а й включатися в процес творення нової інформації та, що показово, представляти її
суспільству.
У зв’язку з досягнутими результатами інформатизації українського суспільства,
завдячуючи участі дедалі більшої кількості користувачів також і в інфотворенні,
актуалізується проблема раціонального використання сучасного неконтрольованого процесу
неорганізованого інфотворення для орієнтації його в суспільно значущій інформаційній
діяльності [6]. Цей процес обіцяє різке підвищення інформаційної ефективності суспільно
активної частини населення.
Сьогодні робляться спроби вивчення й узагальнення стихійного інфотворення в
бібліотечних ЗМІ. Так, у бюлетенях «Громадська думка про правотворення» [7], «Соціальні
мережі як чинник інформаційної безпеки» [8], що видає Національна бібліотека України ім.
В. І. Вернадського, аналізуються тематичні підбірки блогерської інформації, розкриваються
можливості використання соціальних мереж у формуванні громадянського суспільства,
управлінської діяльності, бізнесу, проблем суспільної безпеки тощо.
Сьогодні ефективність інформаційних процесів прямо пов’язується з ефективністю
використання людського фактора як основного в розвитку інформаційної системи
суспільства. У наш час відбувається поступова, можливо, не зовсім оперативна адаптація
кожної людини до сучасних інформаційних реалій. І в цій адаптації бібліотечні установи, як
інформаційні центри нового постіндустріального суспільства, мають відіграти істотну роль
[9]. Ця роль матеріалізується і в представленні суспільству сучасних технологій
використання бібліотечних ресурсів, орієнтації в глобальному інформаційному просторі, і в
практичній допомозі в ефективному використанні суспільно значущих інформаційних
ресурсів.
Варто зазначити також про існування в інформаційній сфері процесів, що негативно
впливають на розвиток інформаційної ефективності сучасної людини. Розвиток технікотехнологічної бази інформатизації, розширення доступу до виробництва й використання
інформаційних ресурсів необмеженими масами користувачів створює зростаючі можливості
не лише для впровадження електронного самоврядування та волевиявлення законослухняних
громадян [10]. Доступ до інформації, до можливості її продукування практично без
обмежень надає можливості для прояву антисоціальних дій, мотивованих злочинними чи
просто безвідповідальними намірами. Тому ще доволі слабкі в комп’ютерному оснащенні, у
програмних антивірусних та інших продуктах бібліотечні установи нерідко стають жертвами
шкідливих для їхніх фондів програмних розробок і неякісної інформації.
При цьому розвиток технологій негативного впливу на інформаційну інфраструктуру до
сьогодні відбувається швидше, ніж розвиток відповідних засобів протидії. Це пояснюється
не лише засекречуванням подібних розробок у найбільш просунутих у комп’ютеризації
країнах, використанням їх насамперед у оборонних інтересах. У національному вимірі
наявна пасивність здебільшого пояснюється насамперед недостатнім усвідомленням таких
небезпек на рівні прийняття загальносуспільних рішень, що, у свою чергу, пояснюється
недостатньою комп’ютерною грамотністю, недостатнім усвідомленням ролі комп’ютеризації
в сучасному суспільстві. Недостатню активність у протидії негативним впливам на власні
інформаційні ресурси проявляють сьогодні також і бібліотечні установи. Зовсім поза увагою
це питання лишається у їхніх інформаційно-аналітичних виданнях.
Водночас спостерігається урізноманітнення засобів кібервторгнення в мережу
електронних інформаційних комунікацій: зростає кількість комп’ютерних вірусів і хробаків,
урізноманітнюються, удосконалюються механізми впливу логічних бомб, троянських коней,
нейтралізація яких стає дедалі більш складною. Поряд із цим спостерігається розвиток
різних форм хакерської солідарності – аж до організації скоординованих протиправних акцій
[11]. Цей процес розвивається на фоні нескоординованості, неорганізованості бібліотечних
структур у боротьбі з негативними впливами на їхні ресурси.
При цьому перед вітчизняною бібліотечною системою стоять уже тривалий час проблеми,
пов’язані із захистом сучасного користувача інформації. У свою чергу, ці проблеми
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потребують уваги до стану справ у організаційно-матеріальній сфері діяльності самої
бібліотеки. Серед них:
– відставання в оснащенні сучасними програмними засобами обробки електронних
інформаційних ресурсів, а також для нейтралізації наявних кіберзагроз (програм «антивірус»
тощо), недостатнє забезпечення у зв’язку з цим ефективного функціонування бібліотечних
установ як сучасних інформаційних центрів;
– повільне входження в міжнародні бібліотечні об’єднання, нерозвинена участь у спільних
проектах, що дає змогу на практиці познайомитися з новітніми технологіями, стандартами в
інформаційній сфері, міжнародною практикою інформаційного маркетингу тощо.
Налагодження рівноправного, відповідно до національних інтересів України співробітництва
має сприяти піднесенню технологічного рівня вітчизняної інформаційної діяльності до
потреб сучасності, забезпечення ефективного функціонування національної інформаційної
сфери;
– відсутність координації із зарубіжними бібліотечними установами та їхніми
об’єднаннями в боротьбі проти злочинності в інформаційній сфері;
– відсутність ефективної методичної співпраці в середовищі вітчизняних бібліотек
стосовно відпрацювання технологій збереження й поповнення вітчизняних інформаційних
ресурсів, організації відповідної інформаційної, інформаційно-аналітичної діяльності.
При цьому досвід розвитку інформаційної діяльності сучасних бібліотек показує, що
техніко-технологічний, а також пов’язаний з ним економічний фактори впливу не є
вичерпними, хоча й дуже важливими факторами впливу на вітчизняні інформаційні ресурси.
Ця обставина викликала стурбованість і була вперше помічена дослідниками США. Вони
першими звернули увагу на те, що в межах розвитку глобального інформаційного простору,
налагодження ефективного функціонування мережевих комунікацій зазнають негативного
впливу, який дедалі зростає, суверенні інформаційні ресурси всіх держав, у тому числі
сучасних держав-лідерів [12].
Ідеться не стільки про техніко-технологічні аспекти впливу (хоча науково-технологічний
прогрес за межами США може забезпечувати й такі виклики), а про впливи на рівні
змістовному: проникнення в масиви суверенних інформаційних ресурсів чужорідної для них
інформації з незавжди очікуваними наслідками для соціального розвитку в майбутньому.
Практика роботи з нейтралізації негативних інформаційних впливів у інформаційному
просторі України підтверджує ці висновки. Паралельно з ними інформаційні працівники
спеціальних структур з роботи з електронною інформацією НБУВ на власному практичному
досвіді переконуються у важливості відслідковування таких зарубіжних впливів,
використанні для цього періодичних електронних видань [13].
Важливим питанням організації безпеки інформаційних ресурсів, що є фактором прямої дії
при розгляді інформаційної ефективності сучасної людини, є також зважений, вивірений
підхід до використання тієї їхньої частини (більшої на сьогодні), що зберігається на
паперових носіях і сьогодні поступово оцифровується. Ідеться про значні обсяги
високоякісної, створеної та апробованої багатьма поколіннями українського народу
інформації. Якраз ця інформація належить у своїй більшості до національного надбання,
відображає національну специфіку у ставленні до проблем навколишнього світу, є базою для
самоідентифікації й основою розвитку національних традицій у науці, культурі, інших
сферах суспільної діяльності.
Таким чином, еволюція сучасної бібліотечної діяльності в контексті розвитку суспільної
інформатизації, у тому числі вдосконалення перспективних уже на сьогодні форм роботи,
пов’язаних з розвитком електронних видань у режимі «інформація на базі інформації»,
дистантних форм обслуговування користувачів тощо, обіцяє підвищити рівень
орієнтованості людини інформаційного суспільства в базових ресурсах і таким чином
сприяти підвищенню ефективності використання цих основних ресурсів розвитку.
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Library Resource as a Distributed Information Base of Human Activity
The development of information resources at all levels of their operation, create volumes of
information, which human civilization had never faced before, global computerization and Internet
technology caused not only new level of society, but also generated many growth problems, and
realities of new information society require its solution. These realities are based on the need of
fundamental principles of society: raising productivity in the information sector, improving the
efficiency of information resources.
Library activity thus does not lose its prospects while Internet spreads, it contributes to the
organization of information and has become an effective supportter of socially active society
members in the development of information processes.
Keywords: informatization, electronic periodicals, new information production, information
influence, library institutions, library workers.

246

Светлана Горовая,
канд. наук по соц. коммуникациям, ст. науч. сотр.,
Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Библиотечный ресурс как распределенная информационная база человеческой
деятельности
Развитие информационных ресурсов на всех уровнях их функционирования, создания
объемов информации, с которыми раньше никогда не сталкивалась цивилизация, глобальная
информатизация и интернет-технологии обусловили не только новый качественный уровень
развития общества, но и породили многочисленные проблемы роста, решение которых
требуют реалии нового информационного общества. Эти реалии базируются на
необходимости реализации основных принципов этого общества: повышении
производительности труда в информационной сфере, совершенствовании эффективности
использования информационных ресурсов.
Библиотечная деятельность, таким образом, не теряет своих перспектив с распространением Интернета, а способствует организации информационной деятельности и
должна стать действенным рычагом поддержки социально активной части членов общества в
развитии информационных процессов.
Ключевые слова: информатизация, электронные периодические издания, новое
информационное производство, информационное воздействие, библиотечные учреждения,
библиотечные работники.

247

УДК 021:004.77:351.9
Валентина Пальчук,
канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА В РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті висвітлено розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності відповідно до інформаційної
політики сфери державного управління на принципах електронного урядування. Розкрито поняття
«електронна інформаційна взаємодія електронного урядування», уточнено її зміст у бібліотечноінформаційній діяльності відповідно до основних стратегій розвитку Української Держави, владних
інституцій на принципах електронного урядування. Наведено приклади основних сучасних форм
електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування, що розвиваються в
бібліотечній практиці.
Ключові слова: електронне урядування, бібліотека, електронна інформаційна взаємодія, офіційна
інформація, Україна.

Оптимізація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування на
принципах електронного урядування, розвиток його інформаційної інфраструктури зумовили
запровадження нових підходів у реалізацію бібліотечної практики. Ці підходи
підпорядковані новим цілям – сприяти електронній інформаційній взаємодії між органами
державної влади, місцевого самоврядування всіх рівнів та інститутами громадянського
суспільства, бізнесом, громадськістю.
У цьому контексті розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності в напрямі впровадження
нових форм дистанційного доступу до інформаційних ресурсів, надання спеціалізованих
послуг із пошуку офіційної, правової та іншої інформації в режимі онлайн, розвитку
інформаційно-освітньої функції щодо освоєння користувачами бібліотек інструментарію
електронного урядування справляють позитивний вплив на процеси електронної
інформаційної взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування всіх
рівнів і громадськістю, сприяють подоланню перешкод на шляху просування електронного
урядування в різні сфери життєдіяльності українського суспільства.
Поступово в межах можливостей бібліотек удосконалюється весь комплекс технологічних
напрацювань із метою розширення відповідного бібліотечного контенту з питань
електронного урядування в мережі Інтернет, виробництва відповідних інформаційних
продуктів чи надання послуг, створення нових, більш зручних засобів доступу до державної
інформації та послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
що сприяє активізації електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного
урядування.
Питання електронної інформаційної взаємодії як невід’ємної складової розвитку
електронних комунікацій в Україні та інформаційного суспільства в різних аспектах
досліджувалися такими вітчизняними науковцями як О. Онищенко, В. Горовий, В. Попик,
Т. Гранчак, Л. Галаган, Н. Дніпренко, О. Мар’їна, В. Пальчук та ін. 15
Актуальність дослідження зумовлена активізацією інформаційного процесу розвитку
15
Галаган Л. Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реа- лізація на основі методик бенчмаркітингу //
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – Вип. 39. – С. 289–297; Гранчак Т. Бібліотека в
інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект: монографія /
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 184 с.; Мар’їна О. Веб-технології в
бібліотека: нові можливості розвитку комунікаційного середовища. – Режим доступу: http://www.sciencecommunity.org/ru/system/files/23.pdf; Пальчук В. Роль публічних бібліотек у розвитку електронного урядування // Бібл. вісн.
– 2015. – № 6. – С. 22–27; Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства: [монографія] /
[О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. –
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електронного урядування в Україні та участю бібліотек у ньому, використання в бібліотечній
практиці можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для оперативного
встановлення електронної інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого
самоврядування всіх рівнів із суспільством, громадянами, громадськими інституціями між
собою.
Ключовим для окреслення мети цієї статті є визначення поняття «електронна
інформаційна взаємодія електронного урядування», уточнення її завдань і змісту в
бібліотечно-інформаційній діяльності відповідно до основних стратегій розвитку
Української Держави, владних інституцій на принципах електронного урядування.
Філософський енциклопедичний словник надає загально філософське визначення терміну
«взаємодія». «Взаємодія» – філософська категорія, яка відображає особливий тип відносин
між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, приводячи до
їхньої зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою чергу,
зумовлює зміну його стану. Дія кожного об’єкта на інший об’єкт зумовлена як власною
активність об’єкта, виявом його динаміки, так і реакцією об’єкта на дію інших об’єктів
(“відгук” або “обернена дія”)» 16.
У визначені термін «взаємодія» відповідно до мети цієї статті уточнено – як «електронна
інформаційна взаємодія». Предикат «інформаційна» деталізує (уточнює) зміст терміну
«взаємодія». Більша деталізація терміну «взаємодія» полягає в додаванні предикату
«електронна», що підкреслює технологічний аспект обробки різних видів інформації, її
зберігання, передачі, обміну нею.
Використання терміна «електронна інформаційна взаємодія» в бібліотечній термінології
особливо стало помітним у контексті досліджень участі бібліотек у сприянні розвитку
електронних комунікацій між суб’єктами електронного урядування.
Бібліотека як соціальний інститут, який виконує інформаційну та комунікаційну функцію
в суспільстві, у межах своїх техніко-технологічних можливостей розвинула найбільш
затребувані форми електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного
урядування.
Зокрема, у бібліотечній практиці враховано ряд основних проблем електронної
інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування. Серед яких дослідники
називають відсутність можливості охопити все населення, особливо на рівні села та району,
яка виникла внаслідок економічних, інформаційно-технічних обмежень і соціальнопсихологічних чинників, зокрема:
– цифрової нерівності населення;
– обмеженого вільного доступу до Інтернету;
– гальмування впровадження новітніх телекомунікаційних технологій та забезпечення
технологічної нейтральності;
– відчуження населення від влади та недовіра до неї;
– звичка до особистої взаємодії, що особливо важлива для громадян похилого віку, які
становлять значну частку користувачів соціальних державних послуг [14, c. 26].
У зв’язку з цим, відбувся розвиток дистантних форм електронної інформаційної взаємодії
в бібліотечній практиці через реалізацію різноманітних проектів національного та
регіонального значення. Зокрема, у межах розбудови мережі Пунктів доступу громадян
(ПДГ), яка почала формуватися Українською бібліотечною асоціацією в червні 2009 р. у
рамках Програми сприяння Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID). Мета проекту – сприяння розбудові правового суспільства,
створення для громадськості умов доступності до офіційної інформації в бібліотеках України
та прозорості рішень влади шляхом розбудови мережі ПДГ [1].
Участь вітчизняних публічних бібліотек у всеукраїнській мережі Пунктів доступу громадян
до офіційної інформації значною мірою активізує:
а) процес дистантного обслуговування – забезпечення доступу до колекцій, баз даних
16

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; голова редкол.
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офіційної, правової інформації регіонального та державного рівня, які розміщені як на
онлайн-серверах бібліотек, так і поза їхніми межами;
б) впровадження нових форм інтерактивної електронної інформаційної взаємодії між
громадянами і органами державної влади та місцевого самоврядування на основі
інформаційно-комунікаційних технологій, якими послуговуються бібліотечні установи.
Розвиток дистантних форм електронної інформаційної взаємодії, пов’язаних з пошуком
офіційної, правової та іншої інформації в режимі онлайн і з навчанням користуванню
інструментарієм електронного урядування бібліотеки активізують під час реалізації проекту
«Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування». Проект передбачає введення в
електронні комунікації інформації про наявні е-послуги на національному та регіональному
рівнях, навчання різних груп населення щодо користування ними із залученням
інформаційного потенціалу сучасних публічних бібліотек [12]. Через такі спеціалізовані
послуги, як тренінги, користувачам бібліотек надається необхідна інформація з питань
електронного урядування, про наявні інтернет-ресурси свого регіону, завдячуючи яким
можна брати участь в електронному урядуванні, користуватися його інструментарієм та
отримувати адміністративні е-послуги.
Однією з поширених форм електронної інформаційної взаємодії з місцевою владою в місті
Миколаєві є віртуальна приймальня «Запитай у влади». Вона функціонує завдяки роботі вебсайту міської ради Миколаєва та веб-порталу міського голови. Сюди можна також віднести і
систему електронного голосування з конференц-зв’язком (її використовують для проведення
сесій міськради, громадських слухань тощо), за допомогою якої мешканці міста можуть
користуватися під час онлайн-трансляції сесій міської ради.
Через центри обслуговування громадян, які працюють на базі 18 бібліотек міста,
організовано дистантний доступ до запропонованих місцевою владою форм електронної
інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування. Це є унікальною для
України технологією надання інформаційних, а подекуди й адміністративних е-послуг у
межах бібліотеки. Мова йде про комплекс е-послуг для громадян з дистантного доступу до
офіційної інформації, упровадження нових форм електронної інформаційної взаємодії
(спілкування) з місцевою владою [8].
Сучасною формою електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного
урядування є організація діалогу органів місцевої влади з мешканцями регіону через
інтерактивні конференції з питань соціального захисту людей з фізичними обмеженнями, які
проводяться на базі Рівненської ОУНБ. Через організацію таких форм електронної
інформаційної взаємодії малозабезпечені верстви населення отримують відповіді на свої
запитання в онлайн-режимі від провідних спеціалістів Державної податкової інспекції у м.
Рівне, Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації,
медико-соціальної експертної комісії, Головного управління Пенсійного фонду України в
Рівненській області [13].
У зв’язку з цим, зміст бібліотечно-інформаційної діяльності відповідно до основних
стратегій електронного урядування полягає в багатоаспектному використанні різних видів
інформації (інформаційних ресурсів), її обробці, систематизації, виробництва відповідних
інформаційних продуктів, створення масивів інформаційних ресурсів, організації доступу до
них і забезпечення їхнього обміну з метою сприяння розвитку форм електронної
інформаційної взаємодії між учасниками процесу електронного урядування та їхнього
взаємовпливу один на одного.
З урахуванням зазначеного, у цій статті пропонується таке визначення терміна
«електронна інформаційна взаємодія електронного урядування» – особливий вид
комунікацій між органами державної влади, місцевого самоврядування та інститутами
громадянського суспільства, бізнесом і громадськістю, що передбачає багатоаспектне
використання різних видів інформації (інформаційних ресурсів), їхній обмін з метою
взаємовпливу учасників цього процесу один на одного за допомогою використання
інформаційно-комунікаційних технологій при вирішенні питань електронного урядування.
Зазначене визначення узгоджується зі змістом терміну «комунікації в публічному
управлінні» як процесу обміну інформацією органів державної влади та органів місцевого
250

самоврядування між собою та з різними інституціями суспільства (суб’єктами комунікації).
Цими суб’єктами можуть виступати: державні інституції (міжвідомчі комунікації),
бізнесструктури, громади (партії, рухи, спілки), а також обмін інформацією всередині самого
органу влади (внутрішньовідомча комунікація) [14].
Комунікація є обов’язковою складовою державного управління, оскільки вона більшою
мірою, ніж інші сфери діяльності потребує спеціальних інформаційних обмінів,
установлення та підтримки постійних зв’язків між її суб’єктами та об’єктами.
У розвитку комунікацій системи державного управління на принципах електронного
урядування свого утвердження набуває якісно новий етап, що зумовив необхідність
електронної інформаційної взаємодії як одного з видів комунікації в публічному управлінні в
кількох напрямах. Перший, по вертикалі – від громадян до влади та від влади до громадян.
Другий, горизонтально – між громадянами, між владними структурами. Принциповим у
цьому є те, що електронна інформаційна взаємодія відбувається незалежно від владних
ієрархій, і спрямовується безпосередньо учасниками процесу електронного урядування, які
мають доступ до відповідної електронної інформації й здатні формулювати та обстоювати
свої думки, оцінки, пропозиції, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології.
У зв’язку з цим ряд сучасних дослідників із галузі державного управління у своїх працях
схиляються до визначення терміну «комунікації в публічному управлінні» як виду
управлінської взаємодії, пов’язаного зі створенням режиму ефективного обміну інформацією
в системі публічної влади, між інститутами публічної влади та зовнішнім середовищем,
спрямованого на уточнення змісту управлінських рішень, усунення перешкод для розуміння
управлінських дій тощо [7, с. 3].
Український дослідник В. Бебик пропонує таке визначення поняття комунікації:
«комунікація – це опосередкована та цілеспрямована взаємодія двох суб’єктів, яка може
відбутися як у реальному, так і віртуальному просторі та часі» [6].
Окремо варто зазначити думку В. Конецької, яка охарактеризувала декілька визначень
цього терміна. Ці визначення розкривають у більшій мірі зміст комунікацій у державному
управлінні на принципах електронного урядування. До них відноситься безпосереднє
спілкування та обмін інформацією з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій. Під час цього процесу відбувається електронна інформаційна взаємодія суб’єктів
електронного урядування.
Зокрема, за визначенням В. Конецької, «комунікація» – це: засіб зв’язку; спілкування від
людини до людини; передача та обмін інформації в суспільстві (проте сам факт обміну
інформацією ще не говорить про комунікацію, оскільки інформація, що передається, може
бути незрозуміла для того, хто її отримує) [5, с. 112].
Ряд дослідників з галузі психології спілкування при визначенні терміна «комунікація»
розкривають її складові, без яких вона не відбувається. Зокрема, за визначенням
Р. Вердербера, К. Вердербера, «комунікація» – це процес створення та передачі значущих
повідомлень у неформальній бесіді, груповій взаємодії або публічному виступі. Цей процес
містить у собі учасників, контекст, повідомлення, канали, присутність або відсутність шумів
і зворотний зв’язок [2].
Водночас вищезазначені визначення не повною мірою можуть дати уявлення про
розуміння електронної інформаційної взаємодії в системі державного управління, оскільки
не враховують соціально-психологічні особливості суб’єктів електронного урядування, їхнє
волевиявлення до встановлення такої взаємодії.
У зв’язку з цим, доцільно врахувати, що «комунікація» – це зумовлений ситуацією та
соціально-психологічними особливостями комунікаторів процес встановлення та
підтримання контактів між членами певної соціальної групи чи суспільства в цілому на
основі духовного, професійного або іншого єднання учасників комунікації, який
відбувається у вигляді взаємопов’язаних інтелектуально-мисленнєвих та емоційно-вольових
актів, опосередкованих мовою й дискретних у часі й просторі, – тобто у вигляді актів
мовлення, актів паралінгвістичного характеру та психофізіологічного впливу, актів
сприймання та розуміння тощо, що пов’язані з процесами збору фактів, їхнього зберігання,
аналізу, переробки, оформлення, висловлення та при потребі поширення, сприймання та
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розуміння, відбуваються з використанням або без нього різних знакових систем, зображень,
звуків (письмо, жести, міміка та ін.), засобів комунікації (газети, журнали, аудіовізуальні
програми тощо), засобів зв’язку (телефон, телеграф, транспорт тощо) і результатом яких є
конкретна інтелектуально-мисленнєва та емоційно-вольова поведінка співбесідника,
конкретні результати його діяльності, прийняті ним рішення, що задовольняють членів
певної соціальної групи або суспільства в цілому [3].
Розуміння вищезазначених підходів до визначення змісту електронної інформаційної
взаємодії в системі електронного урядування, його узгодження з іншими комунікаційними
категоріями державного управління істотно змінює державно-управлінські підходи: влада зі
статусу «над» громадянином переходить у статус «з» громадянином. Обов’язок органів
влади – залучати громадськість до обговорення суспільних проблем і не просто інформувати
населення, а обґрунтовувати, пояснювати, пропонувати альтернативні шляхи розв’язання
суспільних проблем [4].
Участь сучасних бібліотек у комунікаційному процесі розвитку електронного урядування,
сприянні електронній інформаційній взаємодії, розвитку її форм відповідає державній
політиці та законодавству України.
Термін «інформаційна взаємодія» широко використовується в українському законодавстві.
Так, цей термін використовується в понад 5 тис. нормативно-правових актах, зокрема – у 373
законах України, 884 – актах Президента України, 2512 актах Кабінету Міністрів України
[14, c. 12].
Запровадження електронної інформаційної взаємодії органів державної влади як складової
електронного урядування на сьогодні формалізовано в таких нормативно-правових актах як
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Програма діяльності Кабінету Міністрів
України від 11.12.2014 р., План дій Кабінету Міністрів України на 2016 р., Закон України
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні», Стратегія розвитку
інформаційного суспільства, Концепція розвитку електронного урядування в Україні,
Національна програма інформатизації та ін.
Державна політика у сфері інформаційного суспільства та електронного урядування
базується, зокрема, на Конституції України; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»,
Стратегії розвитку інформаційного суспільства; Основних засадах розвитку інформаційного
суспільства; Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про
персональні дані» тощо.
Концепція розвитку електронного урядування в Україні, схвалена Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р, є надзвичайно важливим
стратегічним документом. Впровадження цієї концепції є одним з основних правових
механізмів реформування державного управління, які надають нові можливості встановлення
без- посередньої електронної інформаційної взаємодії влади з громадянами, економічними
структурами [10].
Серед основних стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні Закон
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015
роки» встановлював «використання ІКТ для вдосконалення державного управління, відносин
між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними
особами» (Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015
роки : Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V). Концепція створення та функціонування
інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних
ресурсів, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 634р, визначила, що на час схвалення цього документа «єдина інфраструктура міжвідомчої
інформаційної взаємодії державних органів і суб’єктів господарювання із застосуванням
інформаційних технологій не створена, при цьому Єдиний веб-портал органів виконавчої
влади, який повинен бути основою інтегрованої системи “Електронний Уряд”, виконує
переважно презентаційну та інформаційну функції. Головною причиною такого стану справ
є невизначеність правових засад та організаційно-технічних рішень щодо забезпечення
впровадження електронного урядування, відсутність єдиного підходу до застосування
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інструментів і механізмів організації та координації діяльності державних органів у сфері
інформатизації» [11].
У Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007–2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V важливою стратегічною метою розвитку
інформаційного суспільства є використання ІКТ для вдосконалення державного управління,
відносин між державою та громадянами, становлення електронних форм взаємодії між
органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними
особами.
У дорожній карті Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» визначальною основою та
важливим напрямом вектора безпеки є Програма електронного урядування. Зазначеною
програмою на її другому етапі впродовж 2013–2014 рр. було заплановано: забезпечити
організацію надання послуг в електронній формі в усіх сферах суспільного життя; освоєння
технологій інтерактивної взаємодії громадян і підприємців з органами державної влади та
місцевого самоврядування; впровадження в їхню діяльність типових організаційнотехнологічних рішень у сфері е-урядування; забезпечення передавання електронних
документів у державні архіви, музеї, бібліотеки, їхнє довгострокове зберігання, підтримка в
актуалізованому стані та надання доступу до них.
Таким чином, участь бібліотек в інформаційному, комунікаційному процесі розвитку
електронного урядування сприяє розвитку багатоаспектних форм електронної інформаційної
взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів із суспільством,
громадянами, громадськими інституціями, бізнесом, між собою, їхньому взаємовпливу один
на одного за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій при
узгодженні інтересів різних соціальних груп, вирішенні питань соціально-економічних і
політичних ризиків тощо.
Водночас удосконалення бібліотечно-інформаційної діяльності в напрямі сприяння
електронній інформаційній взаємодії між суб’єктами електронного урядування потребує
комплексного підходу з врахуванням ряду особливостей комунікаційних процесів, а саме:
– налагодження спеціальних інформаційних обмінів, що сприяють установленню та
підтримці постійних зв’язків між її суб’єктами електронного урядування;
– забезпечення постійного доступу до масивів електронної інформації з питань
електронного урядування;
– реалізація навігаційної функції по веб-ресурсах електронного урядування, орієнтація
своїх користувачів у його адміністративних е-послугах;
– удосконалення інформаційно-освітньої функції відповідно до потреб суб’єктів
електронного урядування, оскільки сам факт обміну інформацією між суб’єктами
електронного урядування ще не говорить про акт електронної інформаційної взаємодії –
інформація, що передається, може бути незрозуміла для того, хто її отримує;
– врахування соціально-психологічних особливостей суб’єктів електронного урядування,
їхнє волевиявлення до встановлення такої взаємодії, безпосереднього спілкування та обміну
інформацією з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, під час чого
відбувається електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронного урядування.
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The Modern Library in the Development of Information Interaction in Modern Society
The paper deals with some aspects of development of library and information activity according
to the information policy of state government based on the principles of e-governance. The
relevance of research caused by activation of the information process of e-government in Ukraine
and the participation of libraries in it, using a library practice information and communication
technologies for the rapid establishment of electronic information interaction of state and local
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governments at all levels with society, citizens, public institutions is shown.
The concept of «electronic information interaction of e-government» is defined, its goals and
contents of library and information activity according to the basic strategies of Ukrainian State
government institutions on the principles of e-governance are clarified.
Importance of incorporate a number of basic problems of electronic information interaction
between subjects in the library of e-government practice is substantiated.
The modern forms of electronic information interaction among the electronic government are
disscused, particularly in the framework of local public libraries in the Ukrainian network of public
access to official information, the project «Public libraries – bridges to e-government» and others.
The basic directions of development of electronic information interaction as one of the types of
communications in public administration on the principles of e-governance are describes, in
particular vertically – from citizens to government and from government to citizens, horizontally –
between citizens, between the authorities.
Keywords: e-government, library, e-information interaction, the official information, Ukraine.
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Современная библиотека в развитии электронного информационного взаимодействия
В статье освещено развитие библиотечно-информационной деятельности в соответствии с
информационной политикой сферы государственного управления на принципах
электронного правительства. Раскрыта актуальность исследования, обусловленная
активизацией информационного процесса развития электрон- ного правительства в Украине
и участием библиотек в нем, использованием в библиотечной практике возможностей
информационно-коммуникационных
технологий
для
оперативного
установления
электронного информационного взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления всех уровней с обществом, гражданами, общественными институтами
между собой.
Определено понятие «электронное информационное взаимодействие электронного
правительства», уточнены его задачи и содержание в библиотечно-информационной
деятельности в соответствии с основными стратегиями развития Ук- раинского государства,
властных институтов на принципах электронного правительства. Обоснована необходимость
учета ряда основных проблем электронного информационного взаимодействия между
субъектами электронного правительства в библиотечной практике. Исследованы современные
формы электронного информационного взаимодействия между субъектами электронного
управления, в частности, в рамках участия отечественных публичных библиотек во
всеукраинской сети Пунктов доступа граждан к официальной информации, в реализации
проекта «Публичные библиотеки – мосты к электронному правительству» и др.
Раскрыты
основные
направления
развития
электронного
информационного
взаимодействия как одного из видов коммуникации в публичном управлении на принципах
электронного правительства, в частности, по вертикали – от граждан к власти и от власти к
гражданам, горизонтально – между гражданами, между властными структурами.
Ключевые слова: электронное управление, библиотека, электронное информа- ционное
взаимодействие, официальная информация, Украина.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ
В ІНФОРМАЦІЙНІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ
ЦЕНТРИ ГРОМАД
У статті проаналізовано актуальні питання сучасного функціонування сільської бібліотеки,
створення й розвиток її нової моделі як соціально-комунікаційного центру, визначено роль у
формуванні культурного та інформаційного простору місцевих громад.
Ключові слова: сільські бібліотеки, інформатизація, комп’ютеризація, Інтернет, інформаційні
послуги, програма «Бібліоміст», Фонд «Монсанто».

Сучасним бібліотекам відводиться помітне місце в реалізації державної політики у сфері
забезпечення розвиту демократичного суспільства в Україні. Нинішня українська
бібліотечна мережа нараховує близько 40 тис. відомчих, державних і комунальних бібліотек;
інформаційні та культурно-освітні потреби населення забезпечують 15 тис. 987 публічних
бібліотек, з них 13 тис. 253 діють у сільській місцевості [1].
Свого часу поява сільських бібліотек була спричинена розумінням їхнього значення як
соціального інституту, що сприяє отриманню освіти, розширенню культурного простору
села, формуванню його інтелектуального та інформаційного потенціалу. Як підкреслює
В. Несін, сучасна сільська бібліотека – одна з головних соціально-комунікаційних структур у
селі, що забезпечує інформаційно-комунікаційну підтримку соціально значущих видів
діяльності, збереження та примноження національних і загальнолюдських цінностей,
передавання їх у часі й просторі завдяки організованому спілкуванню та обміну усною,
письмовою чи електронною інформацією [2].
Як правило, постійними користувачами бібліотеки в селі є близько 25–30 % його жителів. У
багатьох населених пунктах вона є єдиним загальнодоступним центром інформації, особливо
для соціально вразливих категорій – багатодітних сімей, безробітних, пенсіонерів тощо. Саме
тут мешканці громади отримують доступ до інформаційних ресурсів, придбання яких не
передбачене їхнім сімейним бюджетом, а також користуються кваліфікованими
консультаціями з пошуку й отримання достовірної та оперативної інформації з важливих для
них питань.
Разом з тим бібліотеки в селі більшою мірою, ніж у великому населеному пункті
відчувають тягар економічних і соціальних проблем. Щодалі погіршується їхня матеріальнотехнічна база, затримуються ремонти, модернізаційні заходи; через обмеженість коштів у
необхідній кількості не передплачуються періодичні видання, не поповнюються книжкові
фонди тощо. Говорити ж про наявність у сільській місцевості інформаційних чи інтернетцентрів узагалі не доводиться. Таким чином порушуються конституційні права сільських
жителів на вільний доступ до інформації.
Аналіз джерел переконує, що проблеми розвитку сучасної сільської бібліотеки
перебувають у центрі уваги бібліотекознавців.
Різноманітні аспекти функціонування сільських бібліотек висвітлювалися в статтях
Т. Вилегжаніної, О. Мастіпан, В. Ракитянської, Л. Сидоренко, З. Тарантюк, І. Цуріної.
Уперше моделі сільської бібліотеки окреслила директор Миколаївської ОУНБ ім.
О. Гмирьова Н. Богза. У її доробку представлено аналіз стану розвитку сільських бібліотек і
визначення шляхів їхнього виходу з кризи через розроблення та упровадження моделі
сучасної сільської бібліотеки [3].
Питання розвитку бібліотек як соціокультурних центрів є предметом досліджень багатьох
науковців. Зокрема, Н. Бурої, Г. Головіної, Є. Домаренко, А. Жаркова, С. Єзової, В. Зайцева,
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Т. Маркової, О. Матвійчук, С. Матліної, Р. Мотульського, Г. Олзоєвої, М. Самохіної,
М. Слободяника, А. Чачко.
Серед науковців, які звертаються до вивчення окремих аспектів соціокультурної діяльності
бібліотек, варто назвати А. Соколова, В. Скнарь, Т. Кисельову, Ю. Красільнікова,
А. Ковальчук, Н. Шарковську, В. Рябкова та ін.
Доволі детальний огляд історіографії питання вміщено в методичних рекомендаціях
«Публічні бібліотеки України в соціокультурному просторі регіону», підготовлених
методично-бібліографічним відділом Хорольської центральної районної бібліотеки [4].
Чимало публікацій українських бібліотекознавців, присвячених проблемі інформатизації
сільських бібліотек, з’явилося на сторінках професійних періодичних видань «Бібліотечний
вісник», «Бібліотечна планета», «Вісник Книжкової палати України», «Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія» та ін. (В. Бейліс, З. Димарчук, Н. Розколупа,
С. Кравченко, І. Радченко).
Важливість сільських бібліотек для місцевих громад підтверджується результатами
соціологічних досліджень, проведених Національною парламентською бібліотекою України
(НПБУ) та обласними універсальними науковими бібліотеками (ОУНБ). Зокрема,
перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційного ресурсу сільської місцевості
узагальнені у дослідженнях НПБУ «Публічні бібліотеки України в контексті
соціокультурного розвитку регіону» й «Сільська бібліотека на мапі України» (2007–2008
рр.). Вони засвідчили, що бібліотеки користуються найбільшою популярністю в сільського
населення серед існуючих закладів культури. Так, за результатами дослідження «Сільська
бібліотека на мапі України» 83 % респондентів відзначають, що основним місцем
проведення дозвілля є бібліотека; 90 % – готові захищати бібліотеки в разі їхнього закриття.
Щороку послугами сільських книгозбірень для навчання, відпочинку, самоосвіти, отримання
інформації користується в середньому 51 % сільських жителів (близько 7,5 млн осіб), серед
яких більше чверті – діти до 14 років [5]. У рамках зазначених досліджень вивчався також
стан інформатизації сільських бібліотек, який було визнано незадовільним і невідповідним
сучасним вимогам.
Результати та висновки дослідження «Сільська бібліотека на мапі України» використано
для розроблення плану заходів з розвитку бібліотечної справи, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1226-р. На його
виконання наказом Міністерства культури України від 27.03.2012 р. № 260 затверджено
План заходів на 2012–2015 рр. щодо зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек,
створення умов для збереження Державного бібліотечного фонду, запобігання скороченню
чисельності бібліотек, особливо в сільській місцево- сті [6].
З метою визначення стратегії розвитку сільських книгозбірень проводилися регіональні
дослідження. Так, Львівська ОУНБ здійснила дослідження «Сільська бібліотека в
соціокультурному середовищі регіону»; Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горького – «Стан та
перспективи розвитку мережі сільських бібліотек регіону»; Луганська ОУНБ ім. О. Горького
– контент-аналіз в рамках регіонального дослідження «Сільська бібліотека на користь
місцевої громади»; Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського – «Сільська бібліотека:
сучасний стан» (моніторинг) та експрес-опитування «Якою бути сучасній бібліотеці» (2008–
2009 рр.). Соціокультурній діяльності бібліотек в умовах кримського села було присвячено
анкетування учасників Першого форуму сільських бібліотекарів, проведене Кримською
РУНБ ім. І. Я. Франка 22–23 квітня 2008 р. [7].
Місце сільських бібліотек у системі забезпечення запитів і потреб населення визначалося в
процесі вивчення думки користувачів Кіровоградською ОУНБ ім. Д. Чижевського (2010 р.).
Взаємовідносини сільських бібліотек із місцевою владою узагальнені в роботі «Бібліотека
очима місцевої влади» (Луганська ОУНБ ім. О. Горького). Хмельницькою ОУНБ досліджені
соціальна роль і значимість сільських бібліотек (2011 р.) [7].
У 2012 р. усі ОУНБ взяли участь у загальнодержавному дослідженні «Вивчення стану
забезпечення сільського населення України публічними бібліотеками», проведеному
Парламентською бібліотекою України. За його результатами встановлено скорочення мережі
сільських бібліотек, збільшення частки населення, неохопленого жодними формами
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бібліотечного обслуговування, випадки нераціональної організації бібліотечного
обслуговування, погіршення якості нестаціонарних форм обслуговування, незадовільний
стан поповнення фондів у більшості бібліотек, перевантаження фондів застарілою
літературою, погіршення фізичного стану бібліотечних приміщень.
Заключною частиною наукових досліджень НПБУ у 2012–2014 рр. став моніторинг
«Паспортизація бібліотек». При паспортизації певну увагу було приділено аналізу
використання нестаціонарних форм обслуговування населення, оскільки в окремих регіонах
відстань до найближчої бібліотеки значно вища від середньостатистичної (понад 5 км).
Нестаціонарними формами бібліотечного обслуговування охоплено 1 тис. 804 населені
пункти, з яких 1 тис. 748 розміщуються в сільській місцевості. Моніторинг функціонування
нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування населення Закарпатської області
провела ОУНБ ім. Ф. Потушняка [7].
Вивчення потреб сільських мешканців, проведені у 2011–2013 рр. Українською
бібліотечною асоціацією в 10 областях у рамках громадських обговорень «Бібліотека – центр
громади», вказує на необхідність розвитку бібліотечних сервісів на основі сучасних
інформаційних технологій з використанням широких інформаційно-освітніх і
комунікаційних можливостей мережі Інтернет, поповнення фондів бібліотек новими
періодичними виданнями. На цьому наголосили понад 80 % опитаних користувачів бібліотек
[8].
Актуальні питання розроблення нової моделі сільської бібліотеки обговорювалися також
на багатьох бібліотечних форумах, науково-практичних конференціях, круглих столах,
регіональних ярмарках бібліотечних проектів, майстер-класах тощо. За висновками першого
форуму сільських бібліотекарів (червень 2008 р., м. Миколаїв) модель обслуговування
користувачів обирає місцева громада, залежно від її інформаційних потреб: бібліотека може
працювати як муніципальний інформаційний центр, центр правової інформації, довідкова
установа. Крім того, вона виконує роль центру доступу до Інтернету, підтримки системної
освіти або самоосвіти, комп’ютерної грамотності, міжособистісного спілкування, дозвілля,
відродження та зберігання народної культури, підтримки незахищених верств населення,
сім’ї, молоді тощо [3].
Критичне відставання бібліотек сільської місцевості в комп’ютеризації та застосуванні
нових інформаційних технологій розглядалося на районному семінарі бібліотечних
працівників, організованому методико-бібліографічним відділом Рахівської ЦРБ на базі
Білинської бібліотеки-філії, на тему «Сільська бібліотека в умовах соціальних і економічних
пере- творень» (29 травня 2014 р.) [9].
Шляхи реформування публічних, зокрема, малих (сільських) бібліотек країни, підвищення
ролі бібліотекаря як посередника між книгою (інформацією) та користувачем
обговорювалися на VIII Всеукраїнській бібліотечній конференції 23–24 квітня 2015 р. у
Києві на базі Парламентської бібліотеки [10].
Про гостру потребу виживання сільських бібліотек в умовах пропонованої владою
децентралізації йшлося під час дебатів на тему «Децентралізація в Україні – виклики для
закладів культури» (червень 2015 р., м. Львів), яку ініціювала громадська організація
«Європейський діалог», що активно працює з районами Львівщини над формуванням
економічно спроможних об’єднаних громад. На відміну від освіти й медицини, які
отримують державну субвенцію, сфера культури фінансується з місцевих бюджетів.
Утримувати таку мережу за кошти, що будуть у розпорядженні місцевих громад після
децентралізації, складно. Тому, на переконання учасників обговорення, багато закладів
культури, насамперед бібліотек у сільській місцевості, буде «оптимізовано» або й взагалі
закрито. Учасники львівських дебатів закидали органам центральної влади, зокрема
Міністерству культури, відсутність зваженої державної політики в цій сфері, особливо в
умовах інформаційної війни, коли виховання духовності та патріотизму мало б бути
пріоритетним питанням. Крім того, висловлювалися гострі думки про необхідність
створення умов для меценатства за відсутності державної підтримки сільських бібліотек [11].
Матеріали всіх згаданих досліджень і заходів констатують, що в соціокультурній
інфраструктурі сучасного села бібліотека посідає особливе місце. Але, незважаючи на
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важливу місію, сільські бібліотеки сьогодні змушені працювати над моделлю виживання, а
не над моделлю розвитку.
На думку голови Комітету Верховної Ради з питань культури й духовності
В. Яворівського, висловлену на комітетських слуханнях 18 травня 2011 р., єдиною
можливістю для бібліотек у селах вижити в умовах економічних і соціальних проблем є
комп’ютеризація бібліотечної мережі. Здійснити її можливо тільки спільними зусиллями
держави, органів місцевого самоврядування та бізнес-структур, наголосив тодішній
заступник Голови ВР М. Томенко [12]. За словами учасників слухань, розвиток сільської
бібліотеки неможливий без порозуміння, союзу та співпраці бібліотек, влади і громади.
Необхідне планомірне гарантоване бюджетне фінансування закладів на державному рівні
хоча б на основі мінімальних нормативів на утримання бібліотек, їхнє комплектування,
матеріально-технічне забезпечення, підвищення зарплати бібліотекарів, оскільки в жодній
країні соціально-культурна інфраструктура села не є прибутковою, тому її дотують з
держбюджету. Зароблені бібліотеками кошти можуть бути лише додатком до державних
витрат. Кардинальний крок уперед сільська бібліотека зробить лише тоді, коли держава
розпочне відродження українського села, адже воно є базисом, а бібліотека – надбудовою.
Між тим, у сільській місцевості існують значні труднощі для здійснення сучасно
вибудованої та інформаційно насиченої бібліотечної роботи з обслуговування місцевих
жителів. Оскільки найважливішою умовою трансформації діяльності сільської бібліотеки є її
комп’ютеризація, яка дасть змогу значно підвищити ефективність роботи, поповнити
інформаційні ресурси бібліотеки й підвищити рівень обслуговування різних верств
населення, у селах необхідно створити відповідні умови для розвитку сучасних
інформаційних і просвітницьких центрів. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр
В. Кириленко, презентуючи Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р.
«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» (23 березня 2016 р.)
[1]. До розроблення документа долучалося не лише Міністерство культури, а й значна
кількість провідних бібліотечних організацій різних спрямувань і форм власності,
безпосередню участь у розробці брала УБА. Стратегія була адаптована на численних
нарадах. Зокрема, вона опрацьовувалася на VІ Львівському бібліотечному форумі
«Бібліотек@ – стратегія розвитку», який відбувся 8–12 вересня 2015 р. у рамках ХХІІ
Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові». Як зазначив В. Кириленко, це
рамковий документ, який для реалізації потребує деяких законодавчих змін і великої
кількості розпоряджень і постанов Кабінету Міністрів.
Знаковим є поступове розширення бібліотеками своїх функцій відповідно до викликів
сьогодення. Працюючи в доволі скрутному становищі, бібліотеки набагато більше
приділяють уваги соціокультурній роботі, тобто бібліотека дедалі більше стає місцем
спілкування й організації змістовного дозвілля. Незважаючи на труднощі, на базі багатьох
сільських бібліотек працюють клуби за інтересами, відбуваються вечори, реалізуються
проекти літнього читання для дітей. Поступово відбувається еволюція соціальної ролі
бібліотеки, її функції розширюються та виходять за межі суто традиційної бібліотечної
роботи. Фахівці зазначають, що більшість бібліотек поступово переходить від роботи у
«форматі книгосховища» до «формату інформаційно-культурного центру для громади».
За умов обмеженості бюджетного фінансування інформатизація сіль- ських бібліотек в
Україні здійснюється завдяки активній участі в міжнародних інформаційних програмах,
зокрема в програмі комп’ютеризації бібліотек за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження» (http://irf.ua); проекті «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP);
міжнародній програмі «Бібліоміст» (http://www.bibliomist.org/ua), яку започаткувала Рада
міжнародних наукових досліджень і обмінів (IREX), проекті Фонду «Монсанто» «Бібліотека
– громада: відкритий простір».
Так, масштабний проект «Бібліоміст», що фінансується Фондом Білла й Мелінди Гейтс у
рамках програми «Глобальні бібліотеки», здійснюється в Україні з 2009 р. [13]. «Бібліоміст»
співпрацює з УБА, центральними й місцевими органами влади та бібліотеками на всій
території України, щоб допомогти бібліотекам ефективніше задовольняти потреби місцевих
громад.
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Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) і програмою «Бібліоміст» з
листопада 2010 р. по листопад 2013 р. оголошено та проведено п’ять раундів конкурсу
проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету», мета якого полягає в підтримці ініціативних публічних бібліотек у впровадженні
на їхній базі нових бібліотечних послуг для користувачів з використанням вільного доступу
до Інтернету. Доставка та встановлення обладнання в кожній бібліотеці, а також інсталяція
програмного забезпечення координувалися та оплачувалися програмою «Бібліоміст».
Протягом п’яти років в 1 тис. 815 публічних бібліотеках, які перемогли в конкурсах,
відкрито оснащені комп’ютерами інтернет-центри (не менше п’яти ПК з безкоштовним
доступом до Мережі). Відзначимо, що 976 (62 %) бібліотек, які є учасниками проекту,
розташовуються в селах і селищах міського типу та успішно допомагають людям вирішувати
життєві питання. У рамках цього проекту в кожній області на базі ОУНБ організовані та
успішно функціонують тренінгові центри для бібліотечних працівників регіону [14].
Наприклад, переможцями І–V раундів конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з
використанням вільного доступу до Інтернет» стали 86 бібліотек Полтавської області (з 20
районів і міст області), у тому числі 49 у сільській місцевості. Завдяки проекту бібліотеки
отримали 287 комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням, у тому числі 140 в
сільській місцевості.
У рамках програми «Бібліоміст» на базі Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського
створено Регіональний тренінговий центр для навчання бібліотекарів Полтавщини та
відвідувачів бібліотек користуватися комп’ютерами, Інтернетом і можливостями
інформаційних технологій. Навчання в центрі проводилося фахівцями Полтавської ОУНБ у
співпраці з «Бібліо-мостом» за спеціальною програмою, розробленою УБА. З липня 2010 р.
по червень 2014 р. для бібліотекарів області проведено 103 тренінги із залученням 794 осіб.
Теми тренінгів різноманітні: «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в
Інтернеті», «Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ», «Інновації
в бібліотеці. Нові бібліотечні послуги для користувачів», «Упровадження нових бібліотечних
послуг з використанням вільного доступу до Інтернету», «Зв’язки із засобами масової
інформації та основи піару для публічних бібліотек» тощо [14].
На реалізацію соціального проекту УБА «Бібліотека – громада: від- критий простір»,
загальною метою якого є створення сучасних центрів суспільної активності заради розвитку
місцевих громад, Фонд «Монсанто» виділив 1,8 млн грн. Проект спрямовано на
перетворення 25 сільських бібліотек на сучасні інформаційні центри (у Вінницькій області –
сім, Житомирській – п’ять, Рівненській – чотири, Полтавській – чотири, Черкаській – п’ять)
[15].
Як зазначив керівник відділу з корпоративних питань і зв’язків з громадськістю компанії
«Монсанто Україна» В. Федьчук, реалізація проекту допоможе відкрити світ знань і
можливостей багатьом мешканцям сільської місцевості, що має сприяти культурному,
соціальному та економічному розвитку громад [16]. З листопада 2014 р. бібліотекипереможці проекту обладнано комп’ютерною та офісною технікою (два комп’ютери,
принтер/сканер/копір, веб-камера, аудіогарнітура). Вони перетворилися на сучасні
інформаційні центри.
У січні 2015 р. кожна з 25 сільських бібліотек отримала комплект із 52 книг
(сільськогосподарська, економічна, довідкова, художня й дитяча література), 13 друкованих і
14 електронних періодичних видань, що дало можливість істотно покращити інформаційнобібліотечне обслуговування. Як приклад, нові надходження книг до цих бібліотек у 2014 р.
становили в середньому від 10 до 30 книг, а друкованих періодичних видань – від 8 до 15
назв. Доступ до електронної періодики є абсолютно новим сервісом не лише для цих
сільських, але й для районних бібліотек [8].
Тепер у цих бібліотеках громада може отримати такі сучасні послуги, як безкоштовний
Інтернет (доступ до важливих ресурсів та інформації); інтерактивне навчання (інформація та
підготовка до вступу у ВНЗ України, навчання й самоосвіта); розвиток бізнесу та сільського
господарства (інформація про інновації й розробки); онлайн-платежі (купівля квитків,
банківські операції, замовлення товарів через Інтернет); хобі та дозвілля (участь у конкурсах
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і майстер-класах, ігри та соціальні мережі); скайп-зв’язок (безкоштовне спілкування з
рідними й близькими в режимі онлайн), послуги з працевлаштування тощо.
За проектом бібліотекарі-переможці пройшли спеціалізоване навчання в Головному
тренінговому центрі для бібліотекарів у Києві (грудень 2014 р., травень 2015 р.), під час
якого вдосконалили навички користування комп’ютерною технікою, ефективного
використання інформаційних ресурсів і сервісів Інтернету, надання нових послуг фермерам і
працівникам сільського господарства, ділилися набутим досвідом і досягненнями, навчилися
створювати, наповнювати й підтримувати сайт (блог) бібліотеки, ознайомилися з
програмними засобами та методичними вимогами щодо створення мультимедійних
презентацій та їхнім використанням у бібліотечній роботі.
З 1 січня по 29 лютого 2016 р. тривав черговий раунд прийому пропозицій соціальних
проектів для сільських громад від громадських організацій, оголошений Фондом
«Монсанто». В Україні фонд приймав пропозиції проектів для надання грантів за такими
напрямами: 1) надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в
сільських громадах, у тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів,
навчальних програм для фермерів і академічних програм, які збагачують чи доповнюють
шкільні програми; 2) забезпечення критичних потреб громад за рахунок розвитку
продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки й
різноманітних інших місцевих потреб [16].
Бібліотеки – учасниці проекту періодично обмінюються досвідом роботи в різних
напрямах, проводячи виїзні семінари й майстер-класи в сільських бібліотеках. Такий досвід
дуже важливий для активізації власної діяльності, адже дає можливість втілювати нове у
свою роботу.
Кращий досвід реалізації проекту продемонстровано на Форумі «Бібліотека – громада:
відкритий простір», організованому УБА в Національній парламентській бібліотеці України
17–18 серпня 2015 р. У форумі взяли участь представники УБА, Міністерства культури,
Фонду «Монсанто», Ресурсного центру «Гурт», а також 10 бібліотекарів-переможців разом із
представниками своїх громад – сільськими головами, фермерами, начальниками відділів
культури, працівниками районних ЦБС.
На сьогодні УБА повністю виконала проект, обладнавши комп’ютерною технікою сільські
бібліотеки на суму понад 1 млн грн і поповнивши їхні фонди інформаційними ресурсами на
320 тис. грн (книги, друкована та електронна періодика). Модернізовані заклади надають
населенню важливі послуги – від навчання користуватися комп’ютером та Інтернетом,
доступу до е-урядування й адміністративних послуг до інформаційної підтримки малого
бізнесу та фермерських господарств.
Завдяки інформаційним технологіям сучасні бібліотеки долають цифрову нерівність в
умовах, коли лише 42 % сільського населення країни мають постійний доступ до мережі
Інтернет [17].
Участь сільських бібліотек у діяльності Мережі пунктів доступу до офіційної інформації
дає можливість інформувати членів громади про законодавчі акти, постанови й рішення
місцевої влади, надавати відомості щодо діяльності державних установ, політичних партій,
громадських організацій, розвиток місцевої громади.
Цікавою ініціативою бібліотеки с. Біла Чортківського району Тернопільської області стало
зближення влади та громади завдяки можливостям бібліотеки. Першим кроком стало
створення сайту Білівської сільської ради, де висвітлюються всі події й новини села
(розпорядок роботи служб сільради, контакти службовців і депутатів, оголошення про
комунальні послуги, адміністративні нововведення, громадські ініціативи). Крім актуальної
інформації, на сайті можна ознайомитися із сучасним і минулим села, а також підтримувати
зв’язок із сільською радою, відправляти електронні письмові звернення тощо.
У бібліотеках активно використовують послуги електронного урядування, найпопулярніші
з яких поповнення мобільного телефону через банківську картку, оплата комунальних
платежів, резервування та купівля залізничних і авіаквитків, товарів через інтернет-магазини
[18].
Гарною можливістю згуртувати людей навколо бібліотеки є створення й успішне ведення
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сайту (блогу), адже для наповнення його новою, актуальною інформацією можна залучати
активістів громади, які вміють і бажають писати про культурне життя села й участь у ньому
саме бібліотеки. Крім того, бібліотеки стають місцем психологічної допомоги, допомагають
у пошуках роботи, особливо в умовах війни. Навіть на окупованих територіях бібліотеки
намагаються надавати посильну допомогу громадянам. Українські бібліотеки, у тому числі й
сільські, лише за жовтень 2014 р. оперативно відреагували на 16 тис. 625 звернень вимушено
переміщених осіб (допомога в отриманні документів, перереєстрації для отримання
соціальних виплат, пошуку роботи, житла, інформації про вибори та виборчий процес тощо).
У бібліотеках Яворівщини (Львівська область) запрацювали центри комунікації і
толерантності, де людей навчають допомагати бійцям АТО «повертатися» в громаду після
військової служби на Донбасі.
У бібліотеках створюються групи психологічної підтримки також і для дітей. Так, у с.
Лиман Татарбунарського району на базі сільської бібліотеки створено пункт психологічної
підтримки для молоді «Територія довіри», де кожен може вільно поспілкуватися та знайти
інформацію на будь-яку тему [19].
Протягом останнього десятиріччя економічна скрута змусила десятки тисяч мешканців
Західної України шукати роботу у Європі. Крім численних труднощів з легалізацією та в
повсякденному житті за кордоном, заробітчани часто почуваються відірваними від родичів.
Представники с. Доброгостів на Львівщині вирішили подолати ці проблеми за допомогою
проекту об’єднання заробітчан і їхніх сімей через бібліотеку. Тепер у бібліотеці щомісяця
відбувається не менше 50 скайп-дзвінків, адже за кордоном працюють близько 300
мешканців сіл Доброгостів і Бистрий, що становить 10 % їхнього населення.
Крім того, бібліотека уклала угоду про співпрацю із Всеукраїнським благодійним фондом
«Запорука», який координує мережу інформаційних центрів для заробітчан в Україні та
Італії. Фонд організовує заходи, присвячені актуальним питанням (перегляд документальних
фільмів про ризики нелегальної міграції, семінари про пенсійне забезпечення в Україні,
використання веб-ресурсів для захисту своїх прав, консультації з європейського
законодавства тощо).
Доброгостівські бібліотекарі також організовують заходи для членів родин заробітчан.
Відвідувачі мають нагоду за круглим столом обговорити свої турботи, а діти й підлітки
можуть поспілкуватися з психологом і священиком та отримати пораду [20].
Наприклад, бібліотека с. Забужжя Сокальської РЦБС Львівської області для реалізації
свого проекту для сімей заробітчан «Промінь надії» залучилася підтримкою та допомогою
численних професійних партнерів – сертифікованих тренерів-волонтерів, які пройшли
навчання в рамках проекту «Рука допомоги» за сприяння Сканфонду, мережі нідерландських
благодійних фондів для Центральної та Східної Європи, МБФ «Фонд розвитку Карпатського
єврорегіону», представників Народного дому, психологів, священика місцевої церкви й
підприємців [21].
Зосередившись на найважливіших інформаційних потребах громади, бібліотека визначила
одним з пріоритетних напрямів роботи надання інформаційно-консультативної допомоги
конкретним групам громадян села, особливо молоді, людям похилого віку, безробітним і
малозабезпеченим. До проблем, що розв’язуються у селі, належать соціальний захист
населення, допомога ветеранам, пенсіонерам, самотнім людям. Для них створюються текинакопичувачі «Соціальна допомога», «Пільги», «Майбутньому пенсіонеру», у яких
збираються нові законодавчі документи з пенсійного реформування. Рубрика «Фонд
соціального захисту інформує» знайомить мешканців села зі змінами в соціальній сфері,
пільговим забезпеченням різних груп населення. Користується попитом інформація,
акумульована в рубриці «Новини Служби зайнятості», з якої відвідувачі дізнаються про
вакантні місця на підприємствах, в організаціях області, району.
Сільська бібліотека перетворилася в надійного помічника в освіті й самоосвіті, надає
цілеспрямовану допомогу вчителям у підготовці уроків, а учням і студентам в опануванні
навчального матеріалу. Крім того, останні роки бібліотека стала центром реєстрації для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання та подальшого вступу до ВНЗ.
Активно співпрацює сільська бібліотека і з місцевими підприємцями та фермерами,
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надаючи інформацію про нові методи обробки землі, сорти культур, види добрив, утримання
бджіл, розведення свиней, вирощування плодового саду, ринки збуту продукції тощо. Для
таких користувачів організовуються інформаційні стенди, тематичні полички, створюються
бази даних, зокрема рекомендаційний список агропорталів, картотека «Для фермерів і
фермерських господарств: послуги і надії» тощо. За словами голови Закарпатської асоціації
фермерів і приватних земле- власників Ю. Пелешкей, від обізнаності в сучасних технологіях,
законодавстві, ринках збуту залежить успіх справи [22].
На базі мережі сільських бібліотек Миколаївщини реалізується пілотний проект бізнесрозвитку плодоовочівництва, що функціонує за сприяння Міністерства закордонних справ,
торгівлі й розвитку Канади та протягом наступних семи років працюватиме в південних
областях України – Миколаївській, Одеській, Херсонській і Запорізькій (для 44 тис. дрібних
та середніх фермерів і власників особистих підсобних господарств з вирощування й збуту
плодоовочевої продукції). За словами заступника керівника Українського проекту бізнесрозвитку плодоовочівництва В. Тернівського під час круглого столу на тему: «Аналіз та
поширення досвіду співпраці Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва з
бібліотеками як центрами розвитку сільських громад» (23 лютого 2016 р.), для інформування
сільського населення про цілі та завдання проекту прийнято рішення використовувати
мережу бібліотек. Районні й сільські бібліотеки Миколаївщини активно допомагають
Українському проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва доносити інформацію про нього
до кожного домогосподарства. Значним поштовхом для залучення учасників проекту став
конкурс для бібліотек «Допоможи своєму односельцю стати учасником Українського
проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва». За його результатами кількість учасників
проекту збільшилася зі 100 осіб у жовтні 2015 р. до більше ніж 2 тис. у січні 2016 р.
Переможцями конкурсу, нагородженими комп’ютерною технікою, стали Братська ЦРБ і
Мирнівська сільська бібліотека-філія Жовтневої ЦБС. Переможцями конкурсу за найкращі
інформаційні продукти стали Новогригорівська сільська бібліотека-філія Арбузинської ЦБС
і Врадіївська ЦРБ [23].
Таким чином, сільські бібліотеки в Україні перетворюються на інформаційний центр для
місцевих громад, пропонуючи поряд з традиційними інноваційні бібліотечні послуги з
поширення просвітницьких, культурно-освітніх, галузевих та інших знань. Вони стають
осередками взаємодії з органами центральної та місцевої влади, трансформуються в центри
духовного спілкування й обміну думками (особливо для пенсіонерів, людей з обмеженими
можливостями, безробітних громадян та інших категорій), місця спілкування через скайпмережу з рідними чи друзями, джерелом новин рідного краю, країни, світу тощо.
Трансформація бібліотек у селах може стати початком змін у соціальній, культурній,
освітній сферах села, підвищення добробуту сільських жителів, який напряму залежить від
рівня їхньої поінформованості.
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Transformation of Village Libraries in Ukraine into Informational, Sociocultural and
Communicative Community’s Centers
The article highlights current issues of village libraries functioning in terms of social-economic
reforms in Ukraine. Gradual change of libraries’ functions has caused by today challenges is
followed, including the creation and development of a new model of village libraries, the essence of
which is to move from functioning in the «stacks» format to the «information and cultural center for
the community» format, which provides information and communications support socially
significant activities, preservation and enhancement of human and national cultural values.
The article determines that the computerization of village libraries is the most important factor in
its survival in the terms of economic and social transformations. The article also emphasizes that
under conditions of limited funding, computerization of village libraries in Ukraine goes on due to
its active participation in international information programs and projects.
The conclusion is that village libraries in Ukraine turn into a kind of information gate for local
communities by offering innovative services called to disseminate education, cultural, business and
other knowledges and become the centers of interaction with central and local authorities, spiritual
communication and exchange of views.
Keywords: rural libraries, information, computerization, Internet, information services, program
«Bibliomost», Fund «Monsanto».
Ирина Беззуб,
мл. науч. сотр., Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Трансформация сельских библиотек в Украине в информационные, социокультурные
и коммуникативные центры общин
Статья посвящена актуальным вопросам функционирования сельских библиотек в
условиях социально-экономического реформирования в Украине. Проанализировано
постепенное изменение библиотеками своих функций в соответствии с вызовами
современности, в частности создание и развитие новой модели сельских библиотек,
сущность которой заключается в переходе от работы в формате «книгохранилища» к
формату «информационно-культурного центра для территориа- льных общин», который
обеспечивает информационно-коммуникационную поддержку социально значимых видов
деятельности, сохранения и приумножения общечеловеческих и национально-культурных
ценностей.
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Определено, что компьютеризация сельских библиотек является важнейшим фактором их
выживания в условиях экономических и социальных трансформаций. Отмечено, что в
условиях ограниченности бюджетного финансирования информатизация сельских библиотек
в Украине осуществляется благодаря их активному участию в международных
информационных программах и проектах.
Сделан вывод о том, что сельские библиотеки в Украине превращаются в своеобразные
информационные врата для местных общин, предлагая инновационные услуги по
распространению просветительских, культурно-образовательных, отраслевых и других
знаний, становятся центрами взаимодействия с органами центральной и местной власти,
духовного общения и обмена мнениями.
Ключевые слова: сельские библиотеки, информатизация, компьютеризация, Интернет,
информационные услуги, программа «Библиомост», Фонд «Монсанто».
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Тетяна Дубас,
заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ
БІБЛІОТЕЦІ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В БІБЛІОТЕЧНОМУ ПРОСТОРІ
У статті висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначається
місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Розглядаються перспективи розвитку видавничої
діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності наукової бібліотеки в
соціальних мережах, розвитку нових форм видавничої діяльності. Акцентовано увагу на створенні з
впровадженням інтернет-технологій належної нормативно-правової бази, яка б регламентувала
видавничу діяльність у новому комунікаційному середовищі в соціальних медіа.
Ключові слова: Національна академія наук України, наукова бібліотека, видавнича діяльність,
інформаційно-аналітична продукція, національні інформаційні ресурси, веб-сайт, мережева сторінка
бібліотеки.

Зміни, що відбуваються в суспільстві, є потужними чинниками розвитку сучасних
бібліотек. Вони значною мірою впливають на вибір місії і соціальних функцій, підходів до
формування бібліотечно-інформаційних ресурсів та обслуговування користувачів, розвитку
бібліотечних технологій і персоналу, модернізації традиційних та освоєння нових напрямів
діяльності [1].
Впровадження нових технологій, автоматизація бібліотечних процесів, використання
якісного програмного забезпечення дає змогу змінити докорінно ситуацію щодо
забезпечення доступності фондів наукової бібліотеки та підвищити ефективність її роботи.
Розвиток нових інформаційних технологій, прискорення доступу до інформаційних
ресурсів, зокрема, змінює уподобання сучасної читацької аудиторії. Створення електронних
бібліотек, формування нових електронних баз даних (колекцій на електронних носіях),
переведення книжок, періодичних видань у цифровий формат змінює потреби користувачів у
бібліотечних установах, відбуваються зміни в їх ставленні до використання сучасних
інформаційних технологій. Як зазначав свого часу Р. Гиляревський, «бази даних
(бібліографічні, повнотекстові, фактографічні та ін.) стають дедалі більш важливим видом
інформаційних ресурсів сучасної держави» [2, с. 9]. Сучасного користувача приваблює
наявність електронного читального залу в бібліотеці, зони вільного Wi-Fi-доступу до
Інтернету, можливість користуватися фондами колекцій на електронних носіях.
Треба зазначити, що у XXI ст. отримати оперативну й повну інформацію вже неможливо
без використання електронних інформаційних мереж. Користувач має доступ до різних
джерел інформації: електронні бібліотеки, публікації в Інтернеті, веб-форуми,
телеконференції, веб-сайти установ тощо. Головним напрямом в розвитку інформаційного
обслуговування сучасних учених і фахівців, як і в інших сферах обслуговування і в
матеріальному виробництві, є його персоніфікація, тобто прагнення до максимального
обліку та задоволення інформаційних потреб кожного конкретного вченого й фахівця [2,
с. 11].
Останнім часом значно зросла потреба в бібліотечних фондах, зростає ступінь задоволення
потреб користувачів електронними видами ресурсів, виявляється попит на повнотекстові
електронні версії документів, занесених до електронного каталогу наукової бібліотеки.
Відбувається певний процес якісних змін в інформаційних потребах користувача, що
використовує отриману інформацію в різних сферах діяльності. Електронні документи з
точки зору збереження й оперативності доступу до інформації мають великі переваги
порівняно з іншими видами, тому, формуючи їх колекції, бібліотеки значно розширюють
свої можливості щодо виконання кумулятивної, меморіальної і комунікаційної функцій, що
зрештою веде до поліпшення задоволення інформаційних потреб користувачів.
270

Сформувавши фонд електронних документів, бібліотека, з одного боку, отримує їхні надійні
страхові копії, а з іншого – можливість одночасного обслуговування практично необмеженої
кількості користувачів, що перебувають як у приміщенні бібліотеки, так і за її межами [3].
На сьогодні важливе значення має відповідність ресурсів бібліотеки потребам сучасного
користувача XXI ст. Бібліотека має забезпечити вільний доступ до своїх ресурсів всіх
користувачів. Отже, перебуваючи на віртуальних майданчиках сайтів, користувач повинен
мати можливість отримувати онлайн-доступ до баз даних і повнотекстових матеріалів з
поточних та архівних науково-інформаційних видань бібліотеки, а також обізнаватися з
різними аспектами діяльності бібліотеки. На сайтах міститься аналітична, наукова, науковоінформаційна, бібліографічна інформація у вигляді колекцій на електронних носіях,
каталогів видань, архіви публікацій тощо. Дуже важливо, щоб така інформація щоденно
опрацьовувалася та оновлювалася, аби не втратити довіри користувача до бібліотеки.
Як зазначив під час виступу на спільній сесії Комітету з авторських прав і Комітету
національних бібліотек під час 76-ї Генеральної конференції ІФЛА (10–15 серп. 2010 р.,
Гетеборг, Швеція) співробітник Національної бібліотеки Республіки Корея Чуль-Мін Мо,
«національні бібліотеки з урахуванням їхніх обов’язків постійно пропускати через себе всі
національні публікації одночасно перебувають і в “галактиці Гутенберга” і в “електронній
галактиці”. Уже сьогодні новий електронний світ стає важливою компонентою бібліотеки, і
національні бібліотеки повинні постійно прагнути до того, щоб гарантувати використання
будь-яких форм запису інформації як нинішньому поколінню, так і подальшим поколінням»
[4, с. 101].
На думку О. Кожевнікової, сучасну бібліотеку можна назвати самостійною
книговидавничою установою, вимушеною займатися оцифруванням будь-якої колекції
документів або частини її з метою збереження інформації та (чи) придбання відсутньої на
даний момент [5, с. 36]. Погоджуючись із цим, однак, треба зауважити, що бібліотека,
трансформуючись, стає одночасно і виготівником, і видавцем власних продуктів. Тому
актуальним питанням на сьогодні є те, яким чином може бути організована видавнича
діяльність бібліотек. Сьогодні вона стає поширеною формою інформаційної і просвітницької
діяльності бібліотек та здійснюється відповідно до потреб й інтересів користувачів.
Будучи одним із провідних виробників і постачальників інформаційних послуг, наукова
бібліотека активніше розвиває власну видавничу діяльність. У наш час трансформація
видавничої діяльності відбувається в умовах інтенсивного розвитку інформаційнокомунікаційних та комп’ютерних технологій.
Сучасний видавничий процес дає можливість випускати видання паралельно в
електронному та традиційному (на паперових носіях) форматах. Бібліотеки використовують
нові комп’ютерні технології для власної видавничої діяльності. На сьогодні відповідно до
державних стандартів традиційним об’єктом обробки й збереження в бібліотечних установах
є видання, яке пройшло редакційно-видавниче опрацювання та містить інформацію,
призначену для поширення, є самостійно оформленим відповідно до вимог стандартів та
інших нормативних документів і має вихідні відомості [6]; електронне видання –
електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні
відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді [7].
Основні завдання на сьогодні:
а) розкриття змісту фондів бібліотеки, введення в суспільний обіг інформаційного
надбання попередніх поколінь;
б) ознайомлення зі змістом нової інформації, якою комплектуються фонди;
в) ознайомлення з новою інформацією глобального інформаційного простору (змістовні
орієнтири);
г) сучасна бібліотечна робота, нові бібліотечні технології, розвиток дистантних форм
обслуговування.
Наукові бібліотеки України, що є об’єктом цього дослідження, представлено бібліотечною
меpежею Hаціональної академії наук Укpаїни (НАН України), у яку включено Hаціональну
бібліотеку України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) і Львівську національну наукову
бібліотеку ім. В. Стефаника (ЛННБ) та 103 бібліотеки академічних установ. Більшість
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бібліотек готує бібліографічні довідки, списки нових надходжень, бібліогpафічні видання до
ювілеїв інститутів, біобібліографічні – до ювілеїв учених, бібліографічні та інформаційні
видання за тематикою наукових досліджень установи, складають бібліогpафічні покажчики
на базі своїх бібліотечних фондів [8].
У Розпорядженні Президії НАН України № 731 від 18.11.2011 р. «Про затвердження
Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами НАН
України», зокрема, ідеться: «Випуск видавничої продукції є одним з основних статутних
завдань Національної академії наук України і ставить за мету формування наукового
інформаційного простору, підтримку наукової комунікації, оприлюднення результатів
фундаментальних та прикладних досліджень з найважливіших проблем природничих,
технічних і соціогуманітарних наук, пропагування досягнень науки і техніки, сприяння
поширенню наукових знань. Підготовка і випуск видавничої продукції здійснюється
науковими установами у межах виконання наукової тематики, а також за ініціативою учених
та наукових колективів за кошти державного бюджету та спеціального фонду наукових
установ» [9].
Досвід Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського у розвитку видавничої
діяльності показує широкі можливості підготовки видавничої продукції для задоволення
потреб користувачів та інтернет-аудиторії в тому числі. В умовах розвитку електронних
інформаційних технологій дедалі зростає попит у середовищі сучасних користувачів
наукової бібліотеки на її аналітичну, інформаційно-аналітичну продукцію. Запити на таку
продукцію в НБУВ задовольняються спеціальними структурами: Службою інформаційноаналітичного забезпечення (СІАЗ), Національною юридичною бібліотекою, підрозділами
Фонду Президентів України та ін. [10, с. 54]. Слушну думку щодо видання бібліотечної
продукції висловлює кандидат наук із соціальних комунікацій С. Горова: «Бібліотечні
продукти, створені в результаті синтезу інформації фондів, на аналізі масивів електронної
інформації в глобальному інформаційному просторі, сьогодні затребувані в системі
корпоративних замовників, що пов’язано з прискоренням темпів економічної та інших сфер
суспільного життя» [11, с. 228].
Розробляючи необхідну інформаційно-аналітичну продукцію, відповідно до запитів різних
категорій замовників, СІАЗ запроваджувала випуск ряду періодичних видань –
інформаційно-аналітичних бюлетенів: «Аналітична думка в Україні», «Шляхи розвитку
української науки», «Проблеми ринку праці», «Проблеми інформатизації», «Політичні партії
в демократичному процесі (огляд матеріалів ЗМІ)», «Економічна діяльність: нові орієнтири і
ризики», «Резонанс», «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки», «Соціальні
мережі: резонансні теми тижня», «Громадська думка про правотворення», «Конституційний
процес в Україні» та ін. Впроваджено новий вид редагування зазначених видань в
електронному вигляді. Оскільки ці видання призначені для певної групи користувачів, які
зацікавлені в отриманні якісної, оперативної інформації, і користуються попитом, специфіка
редагування полягає в оперативному опрацюванні матеріалу з використанням швидкого
доступу до джерел перевірки інформації та підготовці в найкоротші терміни високоякісного
продукту. Редакційна політика й організація виробництва цього виду продукції здійснюється
таким чином, щоб інформаційно-аналітичні продукти були легкодоступні, зручні в
користуванні: читабельна гарнітура шрифту, оптимальний обсяг інформації, лаконічність,
інформативність. Важливі критерії в їх оцінюванні – це актуальність теми, якість фактичного
мате- ріалу, вдало вибрана форма й рубрикація. До того ж важливою складовою є наявність
вихідних відомостей та дотримання чинних державних стандартів з видавничої справи під
час підготовки таких видань. Значна їх частина виробляється на основі моніторингу
електронних центральних і регіональних ЗМІ, а також інтернет-видань, при цьому важливе
значення надається перевірці достовірності джерел інформації.
У контексті вищезазначеного слід наголосити, що треба підвищувати рівень видавничої
продукції сучасної бібліотеки, інформаційно-аналітичних і наукових видань. Важливою
складовою видавничої діяльності є редакційно-видавничий процес. Щодо шляхів
удосконалення редагування цих видань, то пропонуємо такі:
–
на
початковому
етапі
опрацювання
рукописів
видань
забезпечення
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висококваліфікованого редагування (дуже важливо!);
– плідна співпраця з авторами під час роботи з рукописами;
– підвищення професійного рівня редакторської майстерності та навчання й підвищення
комп’ютерної грамотності (участь у курсах підвищення кваліфікації, конференціях,
семінарах).
Як слушно зазначає С. Горова, «інформаційні працівники – редактори, крім загальної
редакторської підготовки, мають освоювати технології оперативного редагування текстів
електронних інформаційних видань з використанням усіх наявних програмних напрацювань
у даному напрямі, поглиблювати знання у сфері розширення можливостей застосування
комп’ютерних програм як важливого допоміжного ресурсу, що дає можливість збереження
часу в стислі строки підготовки матеріалів, при збереженні за редактором функцій
змістовного, літературного вдосконалення текстів» [12, с. 144].
Розвиток інформаційних технологій у наш час забезпечив доступ до інформаційних
ресурсів різних категорій користувачів.
Як зазначає доктор історичних наук, професор В. Горовий, «електронні технології дають
можливості для практичного безмежного розширення соціальних зв’язків користувачів із
сучасними джерелами інформації» [13, c. 26]. З розширенням застосування електронних
інформаційних технологій підвищується їхня значення до рівня основних під час підготовки
інформаційно-аналітичних продуктів.
«Аналітична продукція, що накопичується в бібліотеці і створюється у ній самій, стає
козирною картою, – наголошує академік О. Онищенко. – Бібліотеки формують свій
позитивний імідж значною мірою своїми аналітичними службами. Приклад – СІАЗ НБУВ,
яка під науковим керівництвом проф. В. М. Горового систематично готує аналітичні
матеріали, що є постійно затребуваними як широкою громадськістю, так і органами
центральної і місцевої влади. Бібліотечні інформаційно-аналітичні служби слід виводити на
перший план, підвищувати їх статус, бо вони системоутворюючі структури бібліотеки
майбутнього» [14, с. 5].
Слід зазначити, що, крім НБУВ, інформаційно-аналітичні продукти виробляються,
щоправда в менших обсягах, іншими національними бібліотеками України. Аналіз сайтів
Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (http://www.lsl.lviv.ua),
Національної парламентської бібліотеки України (http://www.nplu.org), Національної
історичної бібліотеки України (http://www.nibu.kiev.ua), Одеської національної наукової
бібліотеки (http://www.odnb.odessa.ua/), Національної наукової медичної бібліотеки
(http://www.library.gov.ua/ru),
Національної
бібліотеки
України
для
дітей
(http://www.chl.kiev.ua) дає підстави для висновку, що сьогодні поширеними бібліотечноінформаційними продуктами є наукові, інформаційні, бібліографічні, реферативні та
оглядові видання, представлені бібліографічними посібниками, покажчиками змісту,
реферативними збірниками, інформаційними бюлетенями, матеріалами науково-практичних
конференцій, оглядами науково-дослідної роботи наукових бібліотек тощо [15, с. 200].
Дедалі більша кількість із традиційних видань здійснює в інтернет-версії перекомпоновку
матеріалів, наближуючи манеру їх подачі до формату періодичних електронних видань. На
нинішньому етапі свого розвитку періодичні електронні видання, як-от інформаційноаналітичні бюлетені, журнали, стають також важливим джерелом комплектування
бібліотечних фондів.
Cтворюються інформаційні продукти, поширювані лише в мережі Інтернет – сайти, блоги,
сторінки бібліотек у соціальних мережах. На сайті НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua)
представлено повнотекстові версії інформаційно-аналітичних продуктів, подано відомості у
тому числі про наукову та видавничу діяльність. Зокрема, активно розвивається новий
інформаційний ресурс – спеціальний веб-сайт інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ:
Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної
юридичної бібліотеки та Фонду Президентів України – Центр досліджень соціальних
комунікацій – для поширення оперативної науково-аналітичної політологічної та юридичної
інформації. З огляду на запити сучасного користувача розроблено ефективний стиль подачі
матеріалів у періодичних електронних виданнях. Цей вид інформації стає доступним своїм
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користувачам при розміщенні на сторінках веб-сайтів і порталів. Відрізняючись від іншої
електронної інформації на веб-сайтах певною жанровою усталеністю, стилем викладу,
власною манерою подання матеріалу, що є оптимальним для сучасного користувача в
системі інтернет-ресурсів, періодичні електронні видання відображають актуальні проблеми
громадського життя, використовують для забезпечення повноти відображення змісту
гіперпосилання.
Досліджуючи питання організації видавничої діяльності сучасної бібліотеки, акцентуємо
увагу, зокрема, на видавничій діяльності на сайті.
Наприклад, на сайті Центру досліджень соціальних комунікацій представлена сторінка
Національної юридичної бібліотеки НБУВ. Національна юридична бібліотека (НЮБ)
забезпечує акумуляцію та ефективне використання документально-інформаційних ресурсів
на всіх видах носіїв, що містять правову інформацію, а також інші ресурси інформа- ції,
суміжні за своєю змістовною основою з правовими, які сприяють удосконаленню
правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про ефективність
правотворення, суспільні потреби в його вдосконаленні, перспективи його розвитку в
контексті суспільної еволюції, здійснює навігаторські функції в інтересах замовників по
вітчизняних ресурсах правової інформації та відповідних ресурсах інтернет-інформації,
видає власну інформаційно-аналітичну продукцію: «Конституційна Асамблея: політикоправові аспекти діяльності», «Влада для громадян», «Громадська думка про правотворення»,
«Безпека підприємництва», «Економічна діяльність: нові орієнтири і ризики» та інші
спеціальні видання згідно з потребами користувачів-замовників [16].
Аналізуючи сайти аналогічних структур, наприклад Юридичної бібліотеки при Бібліотеці
Конгресу США (БКС) (https://www.loc.gov/), яка має найбільшу у світі правову колекцію та
охоплює всі сфери права від найдавніших часів до сьогодення, по 260 країнах світу, з якими
БКС підписала угоду про співпрацю, простежуємо єдиний спільний аспект розвитку
видавничої діяльності в сучасній бібліотеці.
Крім того, що Юридична бібліотека БКС збирає та опрацьовує періодичні видання, правові
довідники й словники, наукові праці з правової тематики, дисертації із юриспруденції тощо,
вона має свій сайт, через який користувачі отримують консультації з національного та
міжнародного права будь-якої країни світу. Фахівці готують електронні продукти: юридичні
консультації з найпопулярніших тем, здійснюють законодавчий моніторинг тощо.
Основоположним принципом роботи Юридичної бібліотеки БКС є надання достовірної та
авторитетної правової інформації. У контексті запровадження нових технологій зростає
кількість цифрових ресурсів, доступних на сайті без обмежень на їх використання,
структурованих для сучасного користувача: різноманітні звіти, науково-дослідні гіди,
інформаційні бюлетені за темами правового змісту.
Важливим для розвитку видавничої діяльності сучасних наукових бібліотек є створення й
функціонування мережевих сторінок бібліотек як інформаційних продуктів. Питання
забезпечення інтернет-комунікації зі своїми читачами через соціальні мережі, а отже, і
видавничої діяльності висвітлено, зокрема, у колективній монографії «Бібліотека в реалізації
державотворчої інформаційної політики» [15, с. 231]. З метою підтримки функціонування
веб-сайтів та мережевих сторінок бібліотек необхідним є створення нормативно-правової
бази, що регламентує діяльність бібліотек у соціальних медіа, зокрема і щодо видавничої
діяльності. Розміщення інформаційних продуктів на мережевій сторінці бібліотеки (або
представництв бібліотек у соціальних мережах): публікацій, постів, анонсів – має бути
унормовано національними стандартами.
Таким чином, видавнича діяльність з розвитком електронних інформаційних технологій
набуває характерних рис електронної форми виробництва видавничих продуктів із
застосуванням комп’ютерного редагування під час їхньої підготовки, її продукти
урізноманітнюються. Це засвідчує необхідність подальшого розвитку виробництва такої
продукції, збільшення асортименту з метою задоволення зростаючої різноманітності
інформаційних потреб користувачів.
У контексті розвитку сучасної видавничої діяльності постає питання ефективного
використання інформаційних продуктів із глобального інформаційного простору, постійного
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вдосконалення власне бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів, характерними
особливостями яких є чіткість відображення, оперативність, спеціалізація видань,
достовірність інформації. Оперативне надання інформації, що затребувана, задоволення в
найкоротші терміни запитів користувачів дає можливість ефективно сприяти вдосконаленню
діяльності інформаційних технологічних рішень, розвитку електронної інформаційноаналітичної продукції, більш якісному обслуговуванню користувачів.
Практика широкого застосування інформації для створення аналітичних ресурсів
відображає трансформацію бібліотек під впливом поширення електронних технологій,
свідчить про розвиток віддалених форм обслуговування й розширення можливостей
користувачів оперативно отримувати потрібну інформацію [17, с. 278].
Видавнича діяльність сучасної наукової бібліотеки орієнтована на розширення кола
користувачів інформаційно-аналітичної продукції і, відповідно, на якість, достовірність,
ефективність, надійність цих продуктів. Економічна ефективність їх виробництва залежить
від кола та кількості користувачів, тому до якості цієї продукції та змісту мають висуватися
особливі вимоги.
Ці видання (крім традиційних функцій: збереження та активне передавання текстової
інформації) широко інтегруються в інформаційні обміни в суспільстві; розкривають ресурс
інформації, потрібний суспільству для розвитку; інформують про розвиток нових
бібліотечних технологій; є перспективним інструментом організації ефективного доступу до
національних інформаційних ресурсів.
Як наголошує академік О. Онищенко, «сучасна бібліотека стрімко переростає в
мультиресурсний,
мультисервісний
заклад,
що
забезпечує
мультипотреби
читача/користувача. І коли ми навчимося задовольняти знаннєві, культурні, інформаційні
потреби читача/користувача, котрий багато хоче, бібліотека отримає необмежену
перспективу» [14, с. 7].
Таким чином, бібліотечні установи сьогодні мають активізувати виробництво власних
інформаційно-аналітичних продуктів, забезпечуючи високу якість редакційно-видавничого
опрацювання й поліграфічного виконання. Досвід видавничої діяльності НБУВ показує, що
ефективною формою їх використання поряд з виготовленням спеціальних видань на
замовлення користувачів є розвиток періодичних електронних продуктів та створення й
функціонування мережевих сторінок бібліотек як інформаційних продуктів.
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Organization of Publishing Activity in Modern Library: New Tendencies in Library Space
The question of publishing activity of modern scientific library is reflected in the article. The
location of scientific libraries is determined in a digital environment. The prospects of development
of publishing activity of scientific libraries of Ukraine are examined. It is marked expansion of
presence of scientific library in social networks, development of new forms of publishing activity.
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Attention is accented on creation with introduction of internet-technologies of the proper
normatively-legal base that would regulate publishing activity in a new communication
environment in social medias. It is underlined that in the conditions of EITS development modern
users’ demand on scientific library’ analytical, research and information products increases. It is
marked that the important constituent of publishing activity is a editing and publishing process. To
advance level of publishing products of modern library, research, information, and scientific
editions, the ways to improve preparing of such editions are offered.
Keywords: the National Academy of Sciences of Ukraine, scientific library, publishing activity,
research and information products, national informative resources, website.
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Организация издательской деятельности в современной библиотеке: новые тенденции
в библиотечном пространстве
В статье отражен вопрос издательской деятельности современной научной библиотеки.
Определяется место научных библиотек в цифровой среде. Рассматриваются перспективы
развития издательской деятельности научных библиотек Украины. Отмечено расширение
присутствия научной библиотеки в социальных сетях, развитии новых форм издательской
деятельности. Акцентировано внимание на создании с внедрением интернет-технологий
надлежащей нормативно-правовой базы, которая бы регламентировала издательскую
деятельность в новой коммуникационной среде в социальных медиа. Подчеркивается, что в
условиях развития электронных информационных технологий возрастает спрос в среде
современных пользователей научной библиотеки на ее аналитическую, информационноаналитическую продукцию. Отмечается, что важной составляющей издательской
деятельности является редакционно-издательский процесс. С целью повышения уровня
издательской продукции современной библиотеки, информационно-аналитических и
научных изданий предлагаются пути усовершенствования редактирования этих изданий.
Ключевые слова: Национальная академия наук Украины, научная библиотека, издательская
деятельность, информационно-аналитическая продукция, национальные информационные
ресурсы, веб-сайт.
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ ТА ОБЛАСНИХ НАУКОВИХ
БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
Стаття висвітлює правову тематику у видавничій діяльності бібліотек, зокрема Національної
юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної
парламентської бібліотеки України та інших обласних наукових бібліотек. Охарактеризовано правову
діяльність центрів правової інформації бібліотек і пунктів доступу громадян до правової інформації.
Визначено основні напрями діяльності з правової тематики мережі обласних наукових бібліотек.
Ключові слова: правова діяльність бібліотек, обласні наукові бібліотеки, центри правової
інформації, пункти доступу громадян.

Сьогодні українські бібліотеки найбільш доступні установи, які володіють певними
документно-інформаційними ресурсами з питань права й забезпечують реалізацію
конституційного права людини на інформацію. Діяльність щодо надання доступу до
достовірної, повної та оперативної правової інформації, зокрема поширення офіційних
правових документів органів державної влади й місцевого самоврядування, сприяє
підвищенню рівня правової інформованості різних верств суспільства та має на меті
формування в громадян високого рівня правової культури.
Значну роботу з питань надання правової інформації громадянам України проводить
Національна юридична бібліотека (далі – НЮБ) Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського [16].
НЮБ – структурний підрозділ Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі
– НБУВ) НАН України, який забезпечує акумуляцію та ефективне використання
документально-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що містять правову інформацію, а
також інші ресурси інформації, суміжні за своєю змістовною основою з правовими, які
сприяють удосконаленню правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про
ефективність правотворення, суспільні потреби в його вдосконаленні, перспективи його
розвитку в контексті суспільної еволюції. У своїй діяльності НЮБ керується Конституцією
України [9], законами України [7, 8], актами Президента України [18, 19] і Кабінету
Міністрів України [12], іншими нормативно-правовими актами, наказами НБУВ.
Пріоритетними напрямами діяльності НЮБ є сприяння утвердженню й розвитку
національної правової традиції, розширення доступу до правових інформаційних ресурсів
усім категоріям громадян, ефективне використання цих ресурсів у практиці суспільного
життя з метою розвитку демократичних основ державного управління та демократизації
українського суспільства.
Основні завдання НЮБ – це акумуляція в бібліотечних фондах пра- вової інформації на
всіх видах носіїв; забезпечення ефективного доступу до документного, наукового,
інформаційно-аналітичного ресурсу правової та необхідної в реалізації правових відносин
суміжної з нею іншої інформації; сприяння вдосконаленню комплектування фондів НБУВ
новою правовою інформацією; організація представлення інформаційних ресурсів, що
відображають національну правову традицію; здійснення навігаторських функцій в інтересах
замовників по вітчизняних ресурсах правової інформації та відповідних ресурсах інтернетінформації; сприяння реалізації національно-освітніх і науково-популярних програм у сфері
правового забезпечення розвитку суспільства.
Для виконання основних завдань НЮБ формує довідково-інформаційні фонди й банки
даних документально-інформаційних ресурсів, які містять правову інформацію; бере участь
у внутрішньодержавному та міжнародному обміні інформацією з правових питань;
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проводить культурно-просвітницьку діяльність, організовує лекторії, читацькі, наукові конференції, круглі столи тощо; надає в установленому порядку організаційні, методичні,
консультаційні та інші послуги (у тому числі платні); співпрацює з іншими бібліотеками
України незалежно від їх підпорядкування, а також навчальними закладами, науководослідними (науково-технічними) установами України та інших держав; проводить іншу
діяльність, що випливає з її основних завдань.
Національна юридична бібліотека видає інформаційно-аналітичні видання, зокрема «Влада
для громадян», «Громадська думка про право- творення», «Безпека підприємництва»,
«Економічна діяльність: нові орієнтири і ризики» та інші спеціальні видання згідно з
потребами замов- ників.
Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції НЮБ – найвищі та регіональні
управлінські структури, наукові установи, громадські організації.
Таким чином, НЮБ НБУВ проводить величезну роботу з надання правової інформації в
контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства.
Національна парламентська бібліотека України (далі – НПБУ) також працює в напрямі
подання правової інформації для громадян. На виконання важливої місії правового
просвітництва в НПБУ в 2009 р. створено Центр правової інформації, діяльність якого
спрямована на повне розкриття фонду юридичної літератури НПБУ та надання доступу до
електронних ресурсів правового змісту. Основне завдання центру – розширення
можливостей вільного доступу громадян до інформації правового характеру та
вдосконалення процесів обслуговування користувачів правовими ресурсами на основі
використання як традиційних, так і нових бібліотечно-інформаційних технологій [15].
Діяльність центру здійснюється у відповідності зі Статутом НПБУ, Правилами
користування Державним закладом «Національна парламентська бібліотека України».
Правову основу діяльності Центру правової інформації становить Конституція України [9],
Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» [18].
Центр здійснює комплекс послуг з надання кваліфікованої допомоги користувачам
бібліотеки й населенню міста у використанні правових інформаційних ресурсів, надає доступ
громадянам до правових баз даних (далі – БД), пропонує допомогу в пошуку інформації,
здійснює запис на електронні носії, а також пропонує юридичну допомогу.
У Центрі правової інформації до послуг користувачів фонд літератури правового змісту у
відкритому доступі (нормативно-правові акти; наукові коментарі й наукові монографії;
довідкові, науково-популярні та періодичні видання); доступ до електронних інформаційних
ресурсів правової тематики (власних баз даних НПБУ, зокрема «Політика і політики у
дзеркалі періодичних видань України», «Політематична БД статей з періодичних видань»,
БД «Статті з наукових збірників»; інформаційних ресурсів системи «Ліга: Закон»; бази даних
«Законодавство України»; світових інформаційних продуктів під час безкоштовних доступів)
[15].
Для надання безоплатної юридичної допомоги населенню при Центрі правової інформації
НПБУ 2 грудня 2009 р. відкрили громадську приймальню за сприяння Всеукраїнської
спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
Громадська приймальня здійснює такі види правової допомоги, як надання консультацій і
роз’яснень з правових питань; допомога в складанні документів правового характеру
(звернень, окремих процесуальних документів).
Одним з напрямів роботи громадської приймальні є активізація громадян у протидії
корупції в усіх сферах суспільних відносин, вироблення активної життєвої позиції, яка б
полягала в нетерпимості до порушення своїх прав. Громадяни, які постраждали від
корупційних дій або ті, у яких виникають труднощі з реалізацією своїх прав, можуть вільно
звертатися за юридичною допомогою до громадської приймальні.
Провідне українське видавництво «Юрiнком інтер» пропонує серію видань
«Законодавство». Юридична література видавництва, у тому числі періодичні видання,
широко відома й користується попитом працівників правоохоронних органів, судових і
наукових установ, а також правозахисників, студентів юридичних факультетів та усіх, хто з
огляду на свої професійні обов’язки чи життєві ситуації цікавиться питаннями права.
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Партнерська взаємодія НПБУ з видавництвом «Юрінком інтер», а також виконання цим
видавництвом вимог Закону України «Про обов’язковий примірник документів» дають
можливість постійно задовольняти попит користувачів на літературу з питань права.
У Центрі правової інформації представлено також новий електронний ресурс –
комп’ютерний довідник із законодавства України «Дінай: Професіонал» від компанії
«Дінай», який містить нормативні документи (законодавчі акти з першоджерел, щоденне
оновлення, повнотекстовий пошук, аналітичні коментарі й роз’яснення); консультації
(аналітична інформація та найкращі консультації з актуальних питань з провідних
спеціалізованих видань); спеціалізована довідкова інформація (зведені таблиці, щотижневі
огляди законодавства, бланки й типові документи).
Нещодавно в Центрі правової інформації з’явився довідник «На допомогу захисникам
Батьківщини: права і пільги для учасників АТО і членів їхніх сімей», який було розроблено
за підтримки Міністерства соціальної політики, американської компанії Financial Markets
Internatoinal, Inc. та ініціативної групи юристів і адвокатів АТО, які надають безоплатну
юридичну допомогу бійцям.
В обласних наукових бібліотеках також працюють центри правової інформації, які
допомагають одержати безкоштовні юридичні консультації, зокрема бійцям АТО, проводять
виставки літератури з питань права, а також допомагають користувачам з підбором правової
літератури.
Так, зокрема, в Одеській національній науковій бібліотеці ім. Максима Горького працює
Центр правової інформації, який запрошує користувачів бібліотеки й усіх бажаючих
отримати індивідуальні безкоштовні юридичні консультації [17]. Консультаційні послуги
надають провідні юристи. Бібліотека проводить правові просвітницькі заходи у формі
відкритих лекцій для школярів середнього й старшого віку, для курсантів Військової
академії; науково-практичні семінари з питань авторського права для бібліотекарів; інформує
щодо прав і пільг для учасників АТО, необхідних документів для отримання статусу
учасника бойових дій, нормативно-правових актів, що регулюють пільги та соціальні гарантії
учасників АТО.
У Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка в жовтні
2010 р. при відділі суспільних і гуманітарних наук також відкрили Центр правової
інформації, який співпрацює з Головним управлінням юстиції в Чернігівській області,
Юридичною клінікою Інституту права, соціальних технологій та праці, фахівці яких два рази
на місяць (кожного другого й четвертого четверга) надають безкоштовні юридичні
консультації користувачам бібліотеки [20].
Основні завдання Центру правової інформації Чернігівської обласної універсальної
наукової бібліотеки – це взаємодія з державними органами влади, громадськими
організаціями, вищими навчальними закладами; надання можливості самостійного пошуку
законодавчої інформації на урядових сайтах та в електронній законодавчій базі; підбір
літератури за темами; консультації фахівців; підбір веб-сайтів на теми правового й
соціального характеру.
У відкритому доступі Центру правової інформації 3,5 тис. документів правового
характеру, зокрема нормативно-правові акти (кодекси, закони, постанови); розпорядження
Чернігівської обласної державної адміністрації; наукові коментарі й монографії; довідкова та
навчальна література; 50 назв періодичних видань.
Мережа центрів правової інформації та консультацій наразі нараховує 42 центри у 20
регіонах України [21].
Центри правової інформації на сьогодні, зокрема, діють у Львівській, Волинській,
Рівненській, Хмельницькій, Київській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській,
Луганській, Полтавській, Дніпропетровській областях.
В обласних бібліотеках створено також пункти доступу громадян до офіційної інформації,
метою яких є вільний доступ і спроможність пошуку офіційної інформації за допомогою
мережі Інтернет. Пункти доступу громадян задовольняють будь-які запити стосовно
законотворчого процесу Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, місцевих органів
влади.
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Пункти доступу громадян – це інформаційні центри в бібліотеках України, де громадяни
мають можливість отримати інформацію про діяльність органів державної влади (з електронних
джерел у тому числі) і дізнатися, яким чином можна долучитися та впливати на законодавчий
процес [10].
Мережа пунктів доступу громадян (далі – ПДГ) започаткована Українською бібліотечною
асоціацією ще в червні 2009 р. (назва проекту «Створення мережі пунктів доступу громадян
до інформації органів державної влади у бібліотеках України») у рамках гранту Програми
сприяння парламенту України ІІ (далі – ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID). Діяльність мережі ПДГ координується УБА в партнерстві з
ПСП II.
Основними критеріями ПДГ бібліотеки є інформація про діяльність органів влади: доступ,
пошук, консультація.
Отже, підбиваючи підсумки нашого дослідження, визначимо основні напрями діяльності з
правової тематики мережі обласних наукових бібліотек: це насамперед розширення доступу
до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективне використання цих
ресурсів з метою розвитку демократичних основ державного управління й демократизації
українського суспільства; створення в бібліотеках центрів правової інформації, які
допомагають одержати безкоштовні юридичні консультації, зокрема бійцям АТО, проводять
виставки літератури з питань права, а також допомагають користувачам з підбором правової
літератури; створення пунктів доступу громадян до офіційної інформації, метою яких є
вільний доступ і спроможність пошуку офіційної інформації за допомогою мережі Інтернет.
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The article deals with legal issues in the publishing activity of libraries, in particular, the National
Law Library of the National Library of Ukraine Vernadsky, National Parliamentary Library of
Ukraine and other regional scientific library. The legal activity of the libraries’ Center of Legal
Information and Libraries’ points of access for citizens is cha-racterized. Legal Information Centers
of regional scientific libraries help to get free legal advice, in particular to ATO fighters, prepare
exhibitions of literature on law, and also help users to select legal literature they need. Points of
access of citizens satisfy any visitors’ inquiries about the legislative process of the Cabinet of
Ministers of Ukraine, the Verkhovna Rada and local authorities. The main objectives of public
access points are searching, access to information about the activities of government, providing of
consultation. The basic directions of activity of legal topics of regional network of scientific
libraries are defined.
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Издательская деятельность ведущих и областных научных библиотек Украины
Статья освещает правовую тематику в издательской деятельности библиотек, в
частности Национальной юридической библиотеки Национальной библиотеки Украины
им. В. И. Вернадского, Национальной парламентской библиотеки Украины и других
областных научных библиотек. Охарактеризованы правовая деятельность центров правовой
информации библиотек и пунктов доступа граждан библиотек. Центры правовой
информации областных научных библиотек помогают получить бесплатные юридические
консультации, в частности бойцам АТО, проводят выставки литературы по вопросам права, а
также помогают пользователям с подбором правовой литературы. Пункты доступа граждан
удовлетворяют любые запросы относительно законотворческого процесса Кабинета
Министров Украины, Верховной Рады, местных органов власти. Основными задачами
пунктов доступа граждан являются поиск, доступ к информации о деятельности органов
власти, консультация. Определены основные направления деятельности по правовой
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тематике сети областных научных библиотек.
Ключевые слова: правовая деятельность библиотек, областные библиотеки, центры
правовой информации, пункты доступа граждан.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТЕНТУ БІБЛІОТЕЧНИХ
СТОРІНОК У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
У статті йдеться про методологію дослідження контенту бібліотечних представництв у соціальних
медіа. Основну увагу зосереджено на сутності та процедурі cтатистичних методів, контентного (за
типами контенту) методу та методу дискурс-аналізу бібліотечних сторінок у інтерактивному медіасередовищі. Розглянуто шляхи підвищення ефективності бібліотечного представництва в соціальних
медіа.
Ключові слова: контент бібліотечних сторінок, соціальні медіа, Facebook, характеристики дописів,
тематика меседжів, хештег, рівень взаємодії сторінки, ефективність сторінки.

Сьогодні бібліотеки дедалі більше нарощують присутність у інтерактивному середовищі
мас-медіа – у блогосфері, соціальних мережах, інших інтерактивних майданчиках, причому
роблять це настільки активно, що вже можна говорити про формування системи
представлення бібліотек у соціальних медіа. Відповідно, цей процес потребує детального
аналізу. Представленість і досвід активності бібліотек у соціальних медіа дають змогу
говорити про формування бібліотечної роботи в соціальних медіа, її планування, здійснення
й узагальнення потребує спеціальних методик досліджень контенту, технологій подачі
публікацій, аудиторії бібліотечних сторінок у соціальних медіа.
Питання аналізу бібліотечного представництва в інформаційному інтерактивному
просторі, комунікації з користувачами через соціальні мережі в різних аспектах
досліджувалися як зарубіжними [8, 9], так і вітчизняними науковцями [3, 4, 5, 6]. Так,
науковий колектив НБУВ системно досліджує соціальні інформаційні мережі, їхній зміст,
особливості розвитку в системі соціальних комунікацій сучасності [2]. Т. Гранчак висвітлює
результати аналізу використання національними бібліотеками світу та України різних
соціальних мереж у процесі вдосконалення бібліотечного обслуговування, розкриває
особливості окремих мереж як платформ представлення бібліо- течних продуктів і послуг
[1]. Т. Ярошенко та Т. Якушко розкривають теоретичні засади сучасного розвитку Інтернету
і веб-технологій, зокрема сутність та основні принципи функціонування Веб 2.0, а також
сприяють практичному опануванню та знайомству з основними його сервісами та
можливостями їхнього використання в бібліотеках [7].
Попри науковий інтерес до проблеми, поле досліджень настільки широке й динамічне, що
на сьогодні в науковому просторі ще не склалася ані системна практика аналізу бібліотечних
сторінок, ані вироблені методики, і навіть термінологічний апарат. Відповідно, виявлення
ефективних методик аналізу бібліотечних сторінок у соціальних медіа (як адаптація методів,
що використовуються в маркетингових дослідженнях, так і вироблення власних
бібліотекознавчих) є сьогодні нагальною науковою та практичною проблемою.
Напрацьовані на нинішньому етапі в практиці методи й підходи, які використовуються в
інформаційному дослідженні контенту соціальних медіа бібліотек, можуть бути узагальнені,
що і є метою пропонованої статті. На нашу думку, можна говорити про затребуваність
формування методології дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа, що
є необхідною передумовою розвитку ряду напрямів для якісних і глибоких досліджень
бібліотечного представництва в сучасних соціальних комунікаціях, зокрема визначення
технологічних умов ефективності й дискурсивні дослідження смислів, продукованих і
трансльованих бібліотеками.
Вирішенню поставлених завдань сприятиме використання контентного та змістовного
підходу до аналізу бібліотечних сторінок у соціальних медіа, що покликані з’ясувати
технологічні умови їхньої ефективності та проаналізувати зміст контенту.
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Отже, у процесі вимірювання ефективності бібліотечного представництва в соціальних
медіа для бібліотечних фахівців об’єктом дослідження виступатиме бібліотечна сторінка в
соціальних медіа, система таких сторінок і окремі публікації, інтеракції, сукупність яких
формує контент досліджуваної сторінки.
Доцільним видається оцінити публікації, що розміщені на сторінці бібліотеки в соціальній
мережі за інтерактивністю, це дає можливість оцінити ступінь взаємодії бібліотечної
публікації в соціальній мережі з користувачами. Оскільки різні соціальні мережі мають різні
можливості для інтерактивної взаємодії, цей критерій охоплюватиме вподобання (Likes),
коментарі та репости (шейри, поширення, ретвіти, інші форми інтеракції залежно від
мережі). При цьому інтерактивність може бути оцінена як для окремої публікації, так і
визначений усереднений похідний показник, за потреби може бути визначено показник
окремих взаємодій, так і їхнє співвідношення (уподобання як відмітка «прочитав,
підтримую»; поширення – «рекомендую до ознайомлення своїм друзям/читачам»; коментар
– «маю власну думку з цього приводу»).
За отриманими показниками як окремі публікації в соціальній мережі, так і сторінки
можуть бути ранжовані, як такі що мають високу/низьку інтерактивність. Для обґрунтування
відповідних оціночних суджень доцільно визначати середньостатистичний показник,
відносно якого описуватиметься рівень інтерактивності. У випадку дослідження
бібліотечних сторінок варто враховувати, що доволі часто йдеться про офіційне
інформування, що за визначенням не передбачає бурхливої комунікації. Водночас
визначення тих типів комунікацій та тематики, що здатні активізувати зворотний зв’язок,
видається перспективним для вибудовування комунікації в соціальних мережах.
Результат таких досліджень дасть змогу розробити методики аналізу, за якими бібліотеки
змогли б виявити успішні стратегії, недоліки і, відповідно, коригувати тактику комунікації.
При порівнянні різних бібліотечних сторінок найбільш перспективним видається
структурувати публікації за опосередкованим коефіцієнтом інтерактивності, тому що цей
показник, на нашу думку, є найбільш показовим. У публікаціях бібліотечних сторінок мало
обговорень і репостів, порівняно з дописами блогерів 17, політиків 18, на що було вказано
вище, тому для показовості вибірки доцільно, на наш погляд, визначити доволі тривалий
термін, наприклад місяць.
Іншими важливими показниками аналізу публікації на сторінці бібліотеки є тематична
спрямованість і спрямованість за аудиторією, які також можна аналізувати на предмет
кореляції між собою. Наприклад, за тематичною спрямованістю серед публікацій можна
виділити бібліотечні, наукові, літературні, мистецькі, суспільні чи сформувати інший
рубрикатор, виходячи з мети дослідження. За аудиторією всі публікації можна поділити на
три рівні інформаційної спрямованості: для користувачів 19, їхній комплекс формує систему
контенту «бібліотека – користувач»; для широкого кола працівників бібліотечної галузі,
переважно в контексті професійної комунікації, яка створює систему «бібліотека –
бібліотекар»; нарешті, актуальні матеріали для обох аудиторій. Виходячи з цих критеріїв,
можна систематизувати анонси подій, новини, релізи, інтерв’ю, «цікавинки» з бібліотечної,
читацької тематики; повідомлення про нові надходження, експозиції виставок, семінари,
продукти та послуги бібліотеки, ресурси, електронні репозитарії, конференції, доповіді,
дискусії; книжкові рекомендації (художньої та наукової літератури), рецензії, довідкову
інформацію тощо [4]. Наприклад, публікації сторінки Національної юридичної бібліотеки
(https://www.facebook.com/nllofua) у соціальній мережі Facebook за тематикою логічно
систематизувати як бібліотечні, наукові, літературні, мистецькі, суспільні, економічні тощо.
Тобто публікації сторінки орієнтовані як на широке коло працівників бібліотечної галузі, так
і на користувачів.
17

Наприклад, кількість обговорень і репостів однієї публікації сторінки українського блогера В. Чепіноги становить 50 та
200, Д. Казанського – 375 і 653.
18
Кількість обговорень і репостів однієї публікації сторінки українського політика П. Порошенка – 400 та 500,
американського політика Б. Обами – 8000 і 30 000.
19
Тут ідеться про читача сторінки в соціальній мережі, незалежно від того, чи є він користувачем бібліотеки офлайн.
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Виходячи з тематичної різноманітності публікацій бібліотек у соціальних медіа та
враховуючи різноманітність функцій, що їх бібліотеки реалізують у інтерактивному
просторі, доволі затребуваними та перспективними в бібліотекознавчих дослідженнях
виявляється аналіз змістовного наповнення бібліотечних сторінок.
Визначальною в загальному аналізі публікації бібліотечної сторінки в соціальних медіа є
інформаційно-комунікаційна складова, що описує її наповнення, виходячи із функцій
сторінок:
– інформування – надання безпосередньої інформації «з перших рук». Це одна з
найпопулярніших складових бібліотечних публікацій. В основному бібліотеки інформують
про події, зміни графіка робочого дня, бібліо- течні послуги, виставки та презентації;
– посередництва – надання інформації через інше джерело та цитування. Посередництво
дуже близьке за походженням до складової бібліотечних публікацій інформування.
Відмінність між ними полягає в тому, що посередницька функція поширює інформацію
інших ресурсів, на відміну від прямого. Важливість цієї функції в тому, що бібліотека в
соціальній мережі може виступати агрегатором інформації;
– продукування – формування актуальних подій, новин, завантаження мультимедіа,
опитувань;
– акумуляції – публікація повідомлень певної тематики, що формує стрічку новин, фіксує
їх у порядку появи; отримання експертного знання – збирання інформації для подальшого
використання (наприклад, за допомогою опитування задля отримання необхідної
інформації);
– сприяння – створення нового знання в результаті обговорення, надання комунікативної
платформи на основі коментування та поширення дописів;
– комунікації – здійснення обміну коментарями, створення діалогу та вираження емоції.
Тому можна ранжувати публікації бібліотечної сторінки в соціальних медіа за
представленими функціями, що надасть уявлення про стратегію формування та
представлення контенту бібліотеки в соціальній мережі, тобто від інформаційного
забезпечення до творення чи сприяння комунікації.
У подальшому пропонуємо аналізувати бібліотечні сторінки за використовуваними
технологіями та змістом. У першому випадку визначальними виступатимуть показники
ефективності просування контенту та установи в інтерактивному середовищі мас-медіа.
Змістовний аналіз дає змогу зрозуміти, які смисли та ідеї транслює бібліотека. Тобто
необхідно чітко розмежувати завдання: з’ясувати технологічні умови ефективності (тип,
посилання, розміри, тематика) та проаналізувати зміст контенту (з’ясувати завдання, функції
та інфостратегію сторінок). Аналіз дасть можливість з’ясувати, яку стратегію і тактику
використовує бібліотечне представництво у соціальній мережі; не виключено, утім, що
виявить стихійність і ситуативність у веденні бібліотечної сторінки. Тому нинішній етап – це
пошуки шляхів ефективності в існуванні бібліотечного представництва в соціальній мережі.
За типом контенту публікації можуть характеризуватись як загальний текстовий контент,
мультимедійний контент (фотографії, відео, аудіо), лінки (гіперпосилання на власні, спільні
та національні бібліотечні продукти та послуги, традиційні засоби масової інформації, інші
посилання), такі специфічні тексти, як опитування чи події.
Як наслідок, можна досліджувати, чи існує залежність вибору того чи іншого типу
контенту та змісту з його ефективністю, що цілком статистично визначається через таку
характеристику інтерактивного контенту, як взаємодія 20, та на підставі зроблених висновків
і узагальнень надавати рекомендації співробітникам, що адмініструють бібліотечні сторінки.
Змістовний аналіз публікацій можна здійснити за допомогою автоматичного та ручного
моніторингу. Останній доцільно проводити коли пріоритетними є точність результатів, при
20

Взаємодія – характеристика інтерактивного контенту, що визначається внутрішньою програмою мережі та базується на
кількості інтеракцій користувачів. Складовими виступають вподобання (Likes), поширення (репости, ретвіти, інші назви цієї
інтеракції залежно від мережі) та коментарі. За необхідності рівень взаємодії сторінки можна визначити через суму
показників взаємодій окремих публікацій (назвемо їх контентними взаємодіями) і взаємодій сторінки – тижневий, місячний,
річний; усереднений як похідний від них.
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цьому йдеться про обмежену кількість матеріалу для аналізу. Змістовний аналіз публікацій
можна проводити, виявивши ключові слова та частоту їхнього використання, для того щоб
виявити трансльовані смисли публікацій та описати політику просування їх у
інтерактивному середовищі мас-медіа. Визначивши ключові слова, які вживаються в
бібліотечній публікації, їх можна співвіднести з інтерактивністю: за сформованим списком
ключових слів доцільно перевірити показники взаємодії, з’ясувавши, таким чином, які саме
теми, трансльовані сторінкою, спричиняють дієвий (виражений в інтеракціях) інтерес
користувачів.
Отримана інформація дасть можливість виявити «активні», «неактивні» меседжі та
проаналізувати причини, чому вони не виявляють необхідної реакції у читачів. Важливо,
щоб такий аналіз не виявився формальним: інформаційні публікації не завжди потребують
реакції чи зворотного зв’язку, отже, говорити про їхню низьку ефективність за критерієм
кількості взаємодій нелогічно. Відповідно, цей аналіз, як, власне, й інші дослідження повинні
враховувати, з якою метою публікувались аналізовані дописи. Загалом, на нашу думку,
досягнення мети може вважатись основним критерієм ефективності публікації. Статистичні
ж розрахунки є лише одним з інструментів перевірки, наскільки її досягнуто.
Наприклад, метою представлення бібліотеки в соціальних медіа може бути підвищення
інформованості про бібліотеку; висвітлення нових ресурсів і послуг; демонстрація
бібліотечних ресурсів і послуг; активізація зворотного зв’язку; забезпечення читачів через
рекомендацію корисною та надійною інформацією; забезпечення зв’язку з користувачами
бібліотеки; залучення нових користувачів за допомогою створення спільноти та
налагодження взаємозв’язку з читачами; взаємодія з користувачами за допомогою
інструментів, які вони використовують для комунікації; забезпечення інтерактивного або
привабливого контенту, який має на меті негайне використання користувачем та ініціювання
комунікації з ним; розвиток бібліотечної спільноти; підтримка та просування бібліотечних
цілей; допомога спільним науковим дослідженням; демонстрація потенціалу використання
соціальних медіа для бібліотечної спільноти.
Залежно від мети та завдань бібліотеки щодо представлення в соціальних медіа,
ефективність може бути визначена за допомогою таких показників: кількість і темп
зростання читачів представництва бібліотеки в соціальних медіа; кількість і зміст дописів
сторінки бібліотеки; контентна взаємодія бібліотечної спільноти (через описаний вище
показник взаємодій); взаємодія сторінки бібліотеки тощо.
Якщо завдання бібліотечного представництва в соціальних медіа – залучення читачів на
сторінку бібліотеки, формування лояльності аудиторії, включення в комунікацію, то саме
взаємодія є показником досягнутої мети. Відповідно, ефективність бібліотечної сторінки в
соціальних медіа має визначатись ефективністю дописів.
Вибір необхідних показників ефективності має важливе значення, так як вони
допомагають перевірити досягнення бібліотеки в інтерактивному просторі. Після того як
показники проаналізовані, можна проводити коригування стратегії і тактики представлення
бібліотеки в соціальних медіа.
За змістом бібліотечні публікації можна аналізувати за наявності хештегів, які найбільш
часто вживаються бібліотекою. Виявлення хештегів у публікаціях бібліотечної сторінки
можна здійснювати за допомогою автоматичного та ручного пошуку. У такому разі вибірка
може визначатись із тегуванням або без тегування представленої публікації. Нагадаємо, що
хештег – це ключове слово або словосполучення, перед якими ставиться символ «#» і які
використовуються в публікаціях у соціальних мережах. Використання хештегів полегшує
загальний та тематичний пошук у соцільних мережах. Тому логічним є висновок, що
інтенсивний розвиток соціальних медіа породжує зручність у використанні інтерактивних
медіа-ресурсів – вищу операбельність. Застосування та правильний підбір хештегів – це один
з ефективних способів залучення читачів на бібліотечну сторінку. Як наслідок аудиторія не
обмежена наявними підпищиками, а контент можуть знайти читачі, яким цікаві певні
тематики дописів. Досвідчені фейсбукери стверджують, що найбільш вдалі хештеги – це
унікальні та найпростіші слова, які не повинні перевищувати більше двох-трьох на одну
публікацію.
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Наприклад, сторінка Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) у
соціальній мережі Facebook за жовтень 2015 р. використовує сім хештегів у своїх
публікаціях: #НБУВ, #Ресурси_НБУВ, #НБУВ_в_соціальних_медіа, #Поштові_листівки,
#відзнаки_НБУВ, #наукові_видання_НБУВ, #Всесвітній_день_пошти. Найбільше бібліотека
застосовує в цій вибірці хештег #НБУВ, але найбільшу увагу читачів привернули
«#наукові_видання_НБУВ та #відзнаки_НБУВ». Це дає змогу припустити, що інформативні
хештеги на основі конкретних словосполучень, надаючи повну інформацію як індикатора
публікації є ефективними. Водночас необхідно звернути увагу на те, що використання
бібліотекою лаконічного хештега #НБУВ розширює можливості тематичного пошуку в
соціальній мережі Facebook і залучає більше читачів на сторінку.
Оскільки в соцмережах користувачі публікують не лише власні дописи, а й зовнішню,
створену іншими користувачами або ЗМІ інформацію, користуючись технологією
гіперпосилань, створений гіпертекст (сукупність текстів і посилань) є, на нашу думку, доволі
перспективним простором для аналізу. Виявлення та аналіз посилань дає можливість
прослідкувати коло зв’язків з іншими ресурсами, зацікавлень бібліотеки. Густота посилань
бібліотечної сторінки говоритиме про сильні зв’язки з іншими установами, водночас
спорадичні посилання – про слабкі, як мінімум, у соціальних мережах. Також для кожної
бібліотечної сторінки можна виявити найефективніші посилання. Характеристика таких
зв’язків може бути елементом аналізу, які завдання бібліотека вирішує через інтерактивний
простір. Наприклад, якщо найпопулярнішими посиланнями є лінки на власний сайт
бібліотеки, то Facebook-сторінка використо- вується для поширення та популяризації
офіційного ресурсу.
Фейсбукери стверджують, що ідеальна публікація для просування контенту в
інтерактивному середовищі мас-медіа – це доволі короткий пост. Такі пости, як правило,
отримують більшу кількість уподобань і коментарів, іншими словами, велику реакцію та
залученість читачів. Тому можна впевнено стверджувати, що ідеальний пост бібліотечної
сторінки – це короткий, чіткий, зрозумілий та простий допис. Отже, можна аналізувати
довжину бібліотечних постів залежно від мети дослідження, використовуючи автоматичний
або ручний моніторинг. Так, проаналізувавши довжину публікацій сторінки Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського й Національної юридичної бібліотеки в соціальній
мережі Facebook, ми виявили, що найчастіше публікуються пости довжиною до 500
символів.
Дуже важливою складовою аналізу сторінки є періодичність оновлення та подальший
аналіз зв’язку цього показника з інтерактивністю та загальною популярністю сторінки. Це
може бути інструментом коригування стратегії наповнення бібліотечної сторінки в
соціальних медіа. Наприклад, у сторінки Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського майже 30 % повідомлень опубліковано в середині робочого тижня (дані за
жовтень 2015 р.), тоді як у вихідні дні майже відсутні публікації. Така особливість цілком
узгоджується із специфікою робочого часу бібліотечного співробітника, що відповідає за
наповнення сторінки в соціальних медіа. Водночас перевірка ефективності публікацій за
показниками вподобань, коментарів, репостів виявила, що найбільшу ефективність мають
пости, опубліковані у вихідні дні. Власне, питання ефективності часу та періодичності
публікації в бібліотечних соціальних мережах заслуговує на окремий аналіз, у тому числі і в
контексті вироблення підходів до організації роботи бібліотекарів – фахівців із соціальних
мереж [5].
Дуже цікавим аспектом дослідження бібліотечної сторінки є також аналіз аудиторії за
географічною, професійною, віковою (за можливості) складовою та порівняння аудиторій
офіційного сайту й інтерактивних представництв.
Цікавим видається аналіз дописів читачів за їх наявності на сторінці бібліотеки в
соціальній мережі як важливого способу зворотного зв’язку та складової комунікації
бібліотека – користувач. Дописи, у свою чергу, можна аналізувати за реакцією читачів і
бібліотеки (уподобаннями, коментарями й репостами). За потреби можна аналізувати
коментарі бібліотеки: «надала відгук», «видалила допис» і «не взяла до уваги», час відповіді
на заявлений допис читача, а також періодичність написання дописів читачами.
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Отже, основними напрямами дослідження контенту бібліотечних сторінок в
інтерактивному медіа-середовищі можна назвати cтатистичний, контентний і метод дискурсаналізу, які покликані з’ясувати технологічні та змістовні умови ефективності контенту.
Відповідно, показовими критеріями вивчення бібліотечного представництва в соціальних
медіа можна вважати ефективність сторінки, рівень взаємодії сторінки, змістовне наповнення
сторінки.
Підсумовуючи, зазначимо, що описані підходи до аналізу представництва бібліотек у
соціальних мережах є, швидше, попереднім оглядом перспективних напрямів аналізу, що
здатні стати ефективними інструментами оцінювання роботи бібліотек у інтерактивному
просторі, формування стратегії й тактики ведення бібліотечного представництва в
соціальних медіа. На нашу думку, методологія може бути дуже корисною для науковців,
бібліотекарів, практиків у сфері інформатизації та повинна апробуватися на практиці й
уточнюватися в подальшому.
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Methodology of Research of Library Pages Content in Social Media
The article deals with the methodology of research of library representations content in social
media. The emphasis put on generalization of methods and approaches used in information research
of content of libraries social media acquired at this stage.
The main focuse is on essence and procedure of statistical methods, technological one and a
method of discourse analysis of library pages in the interactive media environment. It is noted that
library page in social media, system of such pages and separate publications, interaction which set
forms content of the studied page will act as research object for library experts in the course of
evaluation of library representation efficiency in social media.
Searches of ways to increase efficiency of library representation in social media are considered.
Keywords: content of library pages, social media, Facebook, characteristics of messages, subject
of messages, hashtag, level of interaction of the page, efficiency of the page.
Валерия Струнгар,
аспирант, Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Методология исследования контента библиотечных страниц в социальных медиа
В статье говорится о методологии исследования контента библиотечных представительств
в социальных медиа. Уделено внимание обобщению наработанных на этом этапе на практике
методов и подходов, используемых в информационном исследовании контента социальных
медиа библиотек.
Основное внимание сосредоточено на сущности и процедуре статистических методов,
технологического и метода дискурс-анализа библиотечных страниц в интерактивной медиасреде. Отмечено, что в процессе измерения эффективности библиотечного
представительства в социальных медиа для библиотечных специалистов объектом
исследования будет выступать библиотечная страница в социальных медиа, система таких
страниц и отдельные публикации, интеракции, совокупность которых формирует контент
исследуемой страницы. Рассмотрены поиски путей эффективности библиотечного
представительства в социальных медиа.
Ключевые слова: Facebook, контент библиотечных страниц, социальные медиа,
характеристики сообщений, тематика месседжей, хэштег, уровень взаимодействия страницы,
эффективность страницы.
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СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена методичним аспектам побудови системи об’єктивного оцінювання інформації
соціальних мереж у процесі дослідження проблем регіонального розвитку, впливу інформації
соціальних мереж на окремих індивідуумів і соціальні групи, ролі у цих процесах інформаційноаналітичних підрозділів бібліотек.
Ключові слова: соціальні мережі, соціальні рухи, громадська думка, регіональний розвиток.

Соціальні мережі стрімко трансформувалися в один з найважливіших комунікаційних
інструментів сьогодення та стали новою формою повноцінних мас-медіа.
Один з найважливіших аспектів розвитку соціальних медіа, який більшість дослідників
мусить констатувати, – темпи цього процесу сьогодні настільки швидкі, що часто
випереджають відповідні наукові дослідження. Тож для того аби вивчення соціальних медіа
було ефективним, науковці особливу увагу повинні приділяти широким узагальненням щодо
довготермінових перспектив їхнього розвитку.
Дослідники, які в середині 50-х років ХХ ст. уперше ввели до наукового обігу поняття
«соціальні мережі», позначаючи ним суспільні структури, навряд чи уявляли, що півстоліття
потому ця ідея буде реалізована та розвинута на цілком іншому технічному рівні, коли
завдяки розвитку інформаційних технологій передумови до створення принципово нових
форм комунікацій між людьми та суспільними групами отримали можливість свого втілення
у суспільне життя.
Глобалізаційні процеси та підвищення мобільності населення потребували створення
нових каналів для зв’язку та координації дій. Відповіддю на ці запити став стрімкий розвиток
персональних комп’ютерів (ПК) та мережі Інтернет – головних технічних передумов появи
соціальних мереж у сучасному вигляді. Розвиток соціальних мереж, як підкреслюють
дослідники, визначив значну трансформацію суспільної свідомості та навіть механізмів
мислення людей [1].
Нині функціонування соціальних мереж стало невід’ємною складовою політичного
процесу майже у всьому світі, значною мірою вплинувши на сучасну політичну культуру
загалом.
Інтенсифікація інформаційних обмінів у суспільстві потребує створення та вдосконалення
надійних і загальнодоступних засобів суспільної комунікації. Система таких комунікацій,
являючи собою інфраструктуру інформаційних обмінів у рамках національного
інформаційного простору, потребує підтримки та регулювання національними
організаційно-правовими та техніко-технологічними засобами з боку держави. Ефективність
такого регулювання прямо залежить від розуміння специфіки функціонування цієї системи.
Соціальні ж мережі стають дедалі більш значущою її складовою, тож увага дослідників до
цієї тематики виглядає своєчасною.
Особливості використання бібліотечними установами можливостей соцмереж як
інноваційної основи для підвищення рівня задоволення інформаційних запитів користувачів,
просування власних продуктів і послуг привертає увагу багатьох бібліотекознавців.
Серед дослідників, які останнім часом зосереджували увагу на різних аспектах означеної
проблеми, зокрема на використанні соцмереж бібліотечними підрозділами з метою
рекламування своїх продуктів, – Г. Булахова [2]; особливостях поширення інформаційноаналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж, питаннях інформаційної
безпеки – Н. Вітушко [3], А. Вітушко [4], Л. Чернявська [5] та ін. При цьому швидкі темпи
розвитку та трансформації мережевих технологій та самої інтернет-спільноти ставлять перед
294

науковцями нові питання стосовно особливостей їхнього суспільного функціонування, тим
більше що ця в недалекому минулому віртуальна спільнота сьогодні дедалі частіше
демонструє волю та можливості до реальних суспільно-політичних дій. Це співтовариство,
як зазначає В. Горовий, набуває «...самоусвідомлення, відчуття реальної сили, реальних
можливостей впливу на владу… Це співтовариство вже сьогодні може мобілізуватися без
особливої трудозатратної, тривалої підготовки, використовувати будь-який сприятливий
привід для організованого виступу» [6, с. 76].
Саме розвиток альтернативних засобів комунікації, зокрема соціальних мереж і
блогосфери, дає новий поштовх подальшому розвитку суспільних рухів різноманітної
спрямованості.
Як підкреслюється у статті, опублікованій в American Behavioural Scientist, користування
соціальними мережами перебуває у прямому зв’язку з рівнем політичної активності людини,
особливо серед молоді. Дослідження демонструють, що чим активніша людина в соціальних
мережах, тим більш імовірно вона братиме участь у акціях протесту, демонструючи активну
політичну позицію.
Таким чином, дослідження останніх років чітко показують зв’язок між соціальними
мережами та мобілізацією протестувальників [7].
Водночас, як констатують, наприклад, автори звіту «Соціальні зміни та мережеве
співтовариство Росії» (Social Changeand the Russian Network Society), редактор порталу
Global Voices Г. Асмолов і глава організації «Інтерньюс» Д. Макледер, зростаюча
популярність соціальних мереж на медіа-ринку сприяє активному розвитку традиційних ЗМІ
і громадянського суспільства, а зростаюча кількість блогерів та інтернет-користувачів
стимулюють державні інституції до більш оперативного виконання своїх функцій відповідно
до законодавчих норм [8].
Блогосфера та соціальні мережі, будучи доступними й поширеними, поєднують пересічних
громадян сучасного суспільства і є своєрідним барометром суспільних відносин. З огляду на
це соціальні мережі варто сприймати як один з важливих інструментів дослідження
суспільних проблем.
Потенціал цього інструменту визначається насамперед тим, що соціальні мережі – не
просто нова форма ЗМІ або форма пошуку та філь- трації контенту, а це нова форма масової
та публічної комунікації, головна особливість якої – інтерактивність (на відміну від інших
форм масової та публічної комунікації, ролі адресата та адресанта доступні кожному з
учасників комунікації). Ефективність використання соціальних мереж і перспективність
подальшого розвитку цієї форми суспільної комунікації підтверджується як її активною
інтеграцією до загальної системи політичних комунікацій (соціальні мережі
використовуються органами влади, політичними партіями, громадськими організаціями,
окремими соціальними активістами тощо), так і використанням їх у економічній сфері
(автоматизація менеджменту тощо).
Зрозуміло, що перспективи розвитку нових комунікаційних засобів інформаційної епохи
перебувають у тісному взаємозв’язку з економічними процесами, глобалізованим
індустріальним виробництвом і відповідною політичною практикою як визначальним
чинником творення «портрета» сучасного суспільства. Проте цей зв’язок виявляється не так
у використанні Мережі в комерційних цілях, як у тому, що соціальні мережі стають засобом
зворотного зв’язку між владою й суспільством, яке з розвитком комунікаційних мереж
отримує додаткові важелі впливу на перебіг політичних та економічних процесів.
Щоб проілюструвати важливість соціальних мереж у системі політичних комунікацій
достатньо відзначити, що сьогодні публікація на особистій сторінці політика або державного
чиновника сприймається суспільством як його офіційна заява та служить основою для
подальшої трансляції традиційними ЗМІ.
Для інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек соціальні медіа стають інструментом,
що дає змогу при належному підході до аналізу та фільтрації поширюваної ними інформації
робити достовірні висновки та узагальнення щодо найрізноманітніших аспектів суспільного
життя, нейтралізуючи спекулятивні та відверто пропагандистські сторони медіа-контенту.
При цьому варто мати на увазі, що, як наголошують окремі дослідники, «в Україні потреби
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соціуму – це не лише якісний контент і правдива інформація. Це також творення єдиної
інформаційної платформи – простору перетину, а отже, об’єднання й організації всіх
суб’єктів суспільних змін» [9].
Прикладом використання соціальних медіа в інформаційно-аналітичній діяльності
бібліотечних підрозділів можуть служити, зокрема, дослідження особливостей регіонального
розвитку, які стали одним з важливих напрямів діяльності СІАЗ НБУВ.
Суспільна актуалізація відповідної проблематики, обумовлена політичними подіями
останніх років в Україні, робить ці дослідження особливо цінними для подальшого розвитку
національного інформаційного простору.
Прикладом дослідження контенту соціальних медіа у співставленні з висвітленням
аналогічних тем традиційними ЗМІ для аналізу та прогнозування перебігу суспільнополітичних та економічних процесів у регіонах став, зокрема, ряд аналітичних матеріалів,
підготовлених підрозділом.
Серед них – статті, присвячені оцінюванні розвитку сепаратистських тенденцій у
Закарпатті (на прикладі русинського руху) [10]; матеріали про кримськотатарський рух як
фактор впливу на перебіг українсько-російського конфлікту [11]; висвітлення подій,
пов’язаних із соціальним протестним рухом і зростанням терористичної активності в
Одеській та Харківській областях [12, 13]; оцінка соціально-політичної ситуації у
Миколаївській та Херсонській областях [14] тощо.
Усебічний регулярний аналіз проблем регіонального розвитку – важливий чинник
адекватної оцінки перспектив політичної стабілізації в країні, і соціальні медіа у таких
дослідженнях постають як унікальний інструмент, що дає змогу дослідникові наблизитися до
розуміння найактуальніших суспільних викликів, дійсного стану речей у політиці, економіці
та соціальній сферах, оминаючи спокусу заглиблення у вторинні – маніпулятивні,
пропагандистські – аспекти впливу ЗМІ на суспільну свідомість. Водночас об’єктивний
аналіз ситуації у країні потребує вивчення саме таких аспектів функціонування соціальних
медіа, оскільки головне завдання більшості з них – саме формування громадської думки
через своєрідну суспільну міфотворчість.
З огляду на це, актуальними виглядають дослідження, присвячені впливу найбільш
резонансних суспільних і політичних подій на онлайн-комунікацію. Для України більшість
таких подій останнього часу прямо чи опосередковано пов’язані з військовим конфліктом на
Сході та перебігом інформаційної війни, тож увагу дослідників соціальних мереж
привертають проблеми їх відображення у суспільній думці та регіональні аспекти такого
відображення.
Дослідження впливу війни на Донбасі на онлайн-комунікацію користувачів соціальних
мереж, зокрема, дає змогу сформувати уявлення про рівень згуртованості суспільства,
динаміку подолання етнолінгвістичних і політичних суперечностей між представниками
різних спільнот, перспективи подальшої трансформації суспільної думки зі значущих проблем
сьогодення.
Для того щоб дати відповіді на запитання, як відрізняються погляди на ті чи інші актуальні
суспільні проблеми в різних регіонах країни, як регіональні, етнолінгвістичні та політичні
аспекти впливають на політичну згуртованість суспільства, чи може, наприклад, узагалі
війна служити фактором і каталізатором державотворення, дослідники мають змогу
використовувати дані про межрегіональну структуру обміну думками в Інтернеті на
політично значущі теми.
Про механізм подібних досліджень ідеться, зокрема, у статті Д. Дуванової та
А. Нікольсько-Ржевського «Розділяй думки і завойовуй території: як війна на Донбасі
розколює націю».
За допомогою пошуку за ключовим словом для політично значущих тем дослідники
визначають коло громадських спільнот (дискусійних груп) в одній або кількох соціальних
мережах, виділяють певну кількість записів на стіні користувачів і коментарів, пов’язаних з
висвітленням відповідних питань. Використовуючи налаштування дати та часового поясу, а
також місце проживання, яке зазвичай зазначене в мережевому профілі користувача, можна
побудувати панель щоденних спостережень у межах певного регіону, що дає змогу
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спостерігати зміни як у обсязі мережевого спілкування, так і в рівні міжрегіональної
фрагментації та поляризації. Дослідники доповнили дані, отримані із соцмереж, даними про
кількість військових втрат по областях, отриманими з джерел в Інтернеті, а також соціальноекономічними показниками областей України.
За допомогою серії статистичних моделей з ефектом фіксованого часу дослідники
виявили, що повідомлення про загиблих сприяло підвищенню онлайн-активності, про це
говорить кількість коментарів. При цьому, відзначають вони, позитивний ефект триває не
менше тижня і зберігається при скороченні спостережень до періоду після початку протестів
на Майдані.
Хоча новини про військові втрати супроводжувалися зростанням онлайн-активності по
всій країні загалом, регіональний аналіз (у розрізі областей) показав, що в західних і
центральних областях користувачі більше співчували втратам інших областей, тоді як
онлайн-активність користувачів «ВКонтакте» з Півдня та Сходу України підвищувалася при
обговоренні втрат, які понесли їхні рідні регіони.
«Ці висновки узгоджуються з нещодавнім експериментальним дослідженням М. Бауера,
А. Кассара, Д. Хітілової та Дж. Генріха, які виявили, що досвід війни зміцнює
внутрішньогрупові інтереси, але зменшує довіру до чужоземців. Інформація про військові
втрати у конкретних областях може послужити зміцненню регіональної ідентичності,
підвищити почуття належності до вузької групи та спровокувати відчуження щодо “інших”»,
– констатують автори [15].
Таким чином, висновки про те, що інформація про рівень військових втрат не має значного
впливу на рівень згуртованості користувачів соцмереж та не може розглядатися об’єднуючий
фактор для представників Сходу та Заходу країни, можуть служити основою для прогнозів
щодо впливу на мережеву спільноту іншого кола питань, не пов’язаних безпосередньо з
військовими діями та інформаційною війною. Дослідники, допускаючи, що в сфері
спілкування в соціальних мережах війна не згуртовує українських користувачів (зокрема,
мережі «ВКонтакте»), підкреслюють, що актуальність інформаційних приводів та активність
їх висвітлення у мас-медіа у цілому сприяє активності онлайн-користувачів, однак часто це
стосується саме регіональної, а не загальнонаціональної комунікації.
З огляду на це великого значення набуває дослідження контенту протилежних за
ідеологічним забарвленням ресурсів, що в результаті й дає можливість науковцям робити
висновки якщо і не 100-відсотково об’єктивні, то хоча б наближені до реальності. Прикладом
такого підходу й можуть служити публікації СІАЗ, присвячені проблемам регіонального
розвитку, а ознакою його ефективності – утілення у життя прогнозів, які дають його
співробітники.
Здійснення моніторингу інформації сторінок у соціальних мережах з певної проблематики
потребує від дослідника використання методології, що відповідає конкретному завданню, і
часто може розглядатися як універсальна лише в загальних рисах. Також важливим у цьому
контексті постає розуміння специфіки різних соціальних мереж, особливостей творення
контенту конкретних сторінок і спільнот. Часто ця специфіка не є очевидною, тому для її
адекватного сприйняття та відображення досліднику корисно бути активним користувачем
соцмереж, уміти виділяти необхідний для відповідного дослідження сегмент мережевої
спільноти, окреслювати коло публічних сторінок і груп, моніторингу контенту яких потребує
поставлене завдання.
Однією з важливих форм дослідження суспільної думки з певних проблем та
інформаційних приводів є аналіз коментарів користувачів до матеріалів, розміщених на
сторінках ЗМІ у соцмережах. Це дає змогу отримати уявлення про актуальність
інформаційного приводу та особливості сприйняття проблеми представниками різних
соціальних, політичних і регіональних спільнот. При цьому досліднику варто мати на увазі,
що навіть незначний інформаційний привід може стати каталізатором активного
обговорення учасниками спільноти, що стосуватиметься більш широкого кола проблем і
вказуватиме напрями подальших узагальнень.
У загальних рисах це можна проілюструвати таким прикладом. Видання «Вести» на своїй
сторінці в мережі «ВКонтакте» повідомляє: «В Закарпатье из-за селевых потоков смыло
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дорогу на Дрогобрат. Туристам пришлось пробираться пешком, а многие из них опоздали на
поезд. Другие просто вынуждены были остаться в отелях» (http://vk.com/wall52233542_438668). Обговорення цієї новини викликає не дуже активну дискусію, але тези, які
озвучують її учасники, дають змогу робити висновки та узагальнення щодо значно ширшого
кола питань, ніж це передбачає інформаційний привід.
Так, користувач Александр Р. пише: «Попилили весь лес, вывезли в Польшу за валюту, а
теперь жалуются. Что же вы склон не укрепляете? Что же вы исследованиями не
занимаетесь. Это же ваш дом, или опять Путин виноват?». Йому відповідає Максим В.:
«Опосредовано виноват. Знаешь такого Медведчука? Знаешь, кем он приходится Путину?
Знаешь, чем Медведчук занимался на Закарпатье? Тем, что ты уже озвучил». Таким чином
питання екології логічно набувають політичного змісту. Прикладом того, як інші
коментатори включають інформацію про конкретну екологічну проблему в більш широкий
суспільний контекст, є і політично провокативний коментар користувача Lubov I.: «А
раньше, когда случались такие природные явления, Донбасс… оказывал помощь западной
Украине, а они теперь пришли нас убивать. Какие люди добрые». Як видно зі змісту
коментаря та даних особистої сторінки користувача, у цьому випадку коментатор
представляє Донецьк. Зрозуміло, що озвучені думки у тому чи іншому вигляді поділяються
певною частиною українського суспільства, і досліджуючи мережевий «портрет»
коментаторів, виходячи з даних, розміщених на їхніх персональних сторінках, можна
отримати уявлення про особливості сприйняття соціально-політичних реалій країни у різних
регіонах, різними суспільними та віковими групами.
Коментар Lubov I. сподобався кільком користувачам, серед яких і коментатор Александр
Р. із Запоріжжя, 1982 року народження. Сторінки, на які підписаний користувач, дають змогу
робити попередні висновки щодо його політичної та громадянської позиції, культурних
вподобань тощо. Бачимо, наприклад, що, крім видання «Вести», Александр Р. підписаний на
сторінку «Антимайдан», політичний журнал «США – Агрессор» тощо. З огляду на те що
головний акцент нашого дослідження робитиметься на регіональній специфіці відображення
соціально-політичних проблем у соціальних медіа, звернемо увагу на публічні сторінки, що
стосуються Запоріжжя – міста, яке представляє коментатор (насамперед нас цікавлять
сторінки з відносно широкою аудиторією). Це, у нашому випадку, «В городе Запорожье»
(http://vk.com/public60177452) (близько 10 тис. підписників) «Типичное Адекватное
Запорожье» (http://vk.com/tpazp) (близько 23 тис. підписників), «Атипичное Запорожье»
(http://vk.com/zp1770) (близько 10 тис. підписників). Аналіз контенту цих сторінок і
коментарів користувачів дає змогу дослідникові робити певні висновки щодо досліджуваних
проблем.
Характерно, що інші користувачі, які погодилися з коментарем Lubov I., також є
представниками Півдня та Сходу країни. Узагальнюючи особливості мережевих «портретів»
окремих користувачів, виділених не випадковим чином, а виходячи зі спільних їхніх
особливостей, дослідник має змогу наближатися до висновків щодо реального «портрета»
сучасного суспільства у всьому його різноманітті.
Таким чином, інформаційний привід, що стосувався на перший погляд суто екологічних
проблем окремого регіону, органічно (або ж, навпаки, маніпулятивно) вбудовується у
загальну картину суспільного буття всієї країни, ставлячи перед дослідником нові, незавжди
очікувані проблеми.
Ситуація навколо найбільш гострих та актуальних проблем регіонального розвитку через
специфіку такої форми соціальної комунікації, як соціальні мережі, відображається у них
часто з рівнем об’єктивності, якого не можуть досягти традиційні ЗМІ, саме через
замученість до її відображення самих безпосередніх учасників суспільних процесів, що
мають можливість до трансляції різних поглядів і точок зору.
Показовим та актуальним прикладом цього є відображення у соціальних медіа проблеми
незаконного видобутку бурштину в Україні, зокрема на Рівненщині. ЗМІ повідомляють, що в
рівненських лісах створено фактично «державу в державі» – так звана «Бурштинова
республіка» стала сьогодні глобальною українською проблемою, що має згубні екологічні
наслідки та створює «регіон беззаконня всередині країни».
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Незважаючи на високий рівень уваги до цієї проблеми з боку традиційних ЗМІ, саме
соціальні мережі дають досліднику більш повний та різносторонній матеріал для аналізу
цього явища.
Так, згадана проблема періодично висвітлюється, зокрема, у матеріалах публічної сторінки
«Типове Рівне» (http://vk.com/tipove_rv) (понад 100 тис. підписників), на якій з’являються
репости зі сторінки «Клондайк» (http://vk.com/amber.amber) (близько 40 тис. підписників), що
повністю присвячена діяльності шукачів бурштину. Аналіз контенту цієї сторінки та
коментарів користувачів дає змогу отримати всебічну інформацію як про технічні
особливості роботи «старателів», так і про своєрідну культуру, яка формується у цьому
середовищі. Базуючись на цьому, часто унікальному, матеріалі, дослідник має змогу більш
об’єктивно оцінити масштаби явища, шляхи його трансформації та ефективність дій
держави, яка намагається взяти під контроль незаконний видобуток бурштину. При цьому
варто зазначити, що часто навіть такий контент сторінки «Клондайк», як, наприклад, вірші
«старателів» і коментарі до них, може дати досліднику більше матеріалу для відображення
дійсного стану справ у «Бурштиновій республіці», ніж статті традиційних ЗМІ та офіційні
заяви чиновників з цього приводу. Таким чином, подібні сторінки соціальних мереж служать
багатим джерелом матеріалу для дослідників найрізноманітнішого профілю.
Для повноти картини варто привести текст вірша шукачів бурштину, який лаконічно,
стисло та достатньо вичерпно описує проблему:
Витяг серце з мерседеса,
І поставив на колеса.
Потім помпу приліпив,
Щоб гібрид оцей служив.
Щоб давав під тиском воду
Й пробивав земну породу.
Щоб в підхватку попливли
Дорогі шматки смоли.
За які поліський люд
І живе й існує тут.
Хоч це трохи й аморально,
По закону нелегально,
Та невже в нестачі жити,
І по золоті ходити?
Хай пляшки по 5 ($) приймають,
Люди миттю позбирають.
Чи обгортки ті барвисті,
Всі узбіччя будуть чисті.
Те що дорого «скупляють»,
Люди те і добувають.
На янтар ціна велика.
От він й вабить чоловіка.
Щоб й йому якось прожити.
Тож тут мили, миють й будуть мити (http://vk.com/wall-72033818_8373).
Цей вірш сподобався більше ніж 2300 користувачам. За необхідності цю аудиторію можна
досліджувати більш детально.
Додамо, що загальний характер публікацій на сторінці «Клондайк» (враховуючи перебіг
останніх подій навколо видобутку бурштину) показує, що масштаби та наслідки проблеми
можуть виявитися несподіванкою для влади при спробі її розв’язання. «Нехай
наша…ненаситна влада постоїть у стороні. Земля, де є бурштин, то земля народна, і народ
сам вирішує, копати йому чи ні. А саджати нікого не треба – це не допоможе. Усіх не
пересаджаєш. Старателям треба створити свою невеличку народну армію, яка б при нагоді
могла дати відсіч Нацгвардії і захистити бурштинову землю для подальшого видобутку
бурштина», – говориться в одній з публікацій на сторінці (http://vk.com/wall-72033818_8215).
Отже, вивчення контенту соціальних медіа з відповідної проблематики та узагальнення
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особливостей його формування сприятиме створенню адекватної інформаційної моделі
регіонального розвитку, що актуально з огляду на процес реалізації реформи децентралізації
та розбудови територіальних громад. Ці громади в результаті добровільного об’єднання
будуть здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити
належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів,
фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
Інформаційний супровід цих процесів здебільшого визначатиметься інформаційноаналітичною діяльністю відповідних бібліотечних підрозділів – як об’єктивних і
незаангажованих учасників творення національного інформаційного простору.
З огляду на це перед бібліотечними структурами актуалізується завдання з дослідження
контенту соціальних мереж, подальшого вивчення можливостей його використання у своїй
інформаційно-аналітичній діяльності для підвищення якості своїх інформаційних продуктів.
Для дослідника має велике значення можливість оперативного та безпосереднього
оціннювання тенденцій трансформації громадської думки з актуальних соціальнополітичних та економічних питань, що, зокрема, виражені в коментарях користувачів, які
відображають світоглядні особливості різних соціальних груп. Розв’язання проблеми
адекватності та повноти відображення особливостей суспільної свідомості у зв’язку з
політичною практикою певного історичного періоду тісно пов’язане з необхідністю
багатостороннього соціологічного оціннювання складу мережевої спільноти. З іншого боку,
дослідження контингенту соціальних мереж дасть змогу окреслити перспективні напрями
розвитку інформаційно-аналітичних продуктів бібліотеки відповідно до сучасного попиту,
інформаційних та інтерпретаційних потреб користувачів соціальних мереж. Крім того,
опанування бібліотеками технологій мережевої комунікації сприятиме інтегруванню вже
наявного бібліотечного ресурсу до комунікативного простору, що служитиме наповненню
його науковою інформацією.
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Social Media as a Research Tool of Regional Development
The article deals with an aspects of building a system of objective evaluation of information from
social networks in study of regional development issues; study of the effect of social networks
content on individuals and social groups; role of information-analytical department of libraries in
these processes. Named departments use social networks as a tool, that, appropriately approached to
analysis and filtering of information disseminated by them, gives the ability to make reliable
conclusions and generalizations about various aspects of social life, neutralizing speculative and
promotional side of media content.
Keywords: social networks, social movements, public opinion, regional development.
Юрий Якименко,
мл. науч. сотр., Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Социальные медиа как инструмент исследования проблем регионального развития
Статья посвящена аспектам построения системы объективной оценки информации из
социальных сетей в процессе исследования проблем регионального развития; изучению
влияния контента социальных сетей на отдельных индивидов и социальные группы; роли в
этих процессах информационно-аналитических отделов библиотек, для которых социальные
сети становятся инструментом, дающим при соответствующем подходе к анализу и
фильтрации распространяемой ими информации возможность делать достоверные выводы и
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обобщения отностительно различных сторон общественной жизни, нейтрализуя
спекулятивные и пропагандистские стороны медиа-контента.
Ключевые слова: социальные сети, социальные движения, общественное мнение,
региональное развитие.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ В
СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Стаття присвячена висвітленню теоретико-прикладних досліджень трансформаційних процесів у
інформаційно-бібліотечній сфері, розвитку інформаційно-бібліотечних суспільних запитів і
поліпшенню ефективності їх задоволення завдяки активному впровадженню новітніх інформаційнокомунікаційних технологій.
Ключові слова: трансформація бібліотечної сфери, інформаційно-комунікаційні технології,
статистичні показники, електронні ресурси бібліотек, віртуальні виставки, онлайн-сервіс, інтернетпослуги.

Актуальність теми зумовлена необхідністю вивчення нових дієвих стратегій
інформаційно-бібліотечної діяльності, осмислення та утвердження перспективних форм
бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотечних установ.
Науковці у своїх працях висвітлювали різні аспекти розвитку бібліотеки як соціального
інституту. Так, проблеми бібліотекознавства досліджували В. Ільганаєва, Л. Філіпова,
Я. Шрайберг, Ю. Гриханов, В. Горовий, М. Слободяник; зміни в інформаційних запитах
користувачів – П. Куліш, Т. Новальська, Т. Коваль, О. Мастіпан, О. Лопата; впровадження
новітніх технологій у бібліотечну практику – Д. Соловяненко, Л. Костенко, Аль Тавалбех
Серхан Ахмед, О. Воскобойнікова-Гузєва, Л. Кононученко та ін.
Важливою тенденцією функціонування сучасної бібліотечної системи є активне
використання електронних інформаційних технологій. Цьому сприяє і до цього спонукає
посилення глобалізаційних впливів у всіх сферах людської життєдіяльності (технікотехнологічна, політична, економічна тощо) та підвищення соціальної затребуваності
інформаційного забезпечення на шляху розвитку інформаційного суспільства.
Дослідники значну увагу приділяють темі трансформації бібліотечної сфери в умовах
цифрового середовища. У професійній літературі, на вітчизняних і міжнародних
конференціях розглядаються різні аспекти модернізації бібліотечної системи. Як наголошує
у своїй дисертаційній праці Л. Філіпова [21], необхідно пильно досліджувати проблеми, що
об’єктивно виникають в умовах інформатизації суспільства: теоретичні, організаційні,
технологічні. Причому на рівні третьої групи питання прикладного характеру слід
вирішувати, умовно поділивши їх на «комп’ютерно-технологічні», що відображають
особливості організації впровадження комп’ютерних технологій у бібліографічну діяльність,
і «комунікаційно-технологічні», що відображають особливості організації використання
телекомунікаційних технологій Інтернету в бібліографічній діяльності, особливості пошуку,
використання й представлення електронної бібліографічної інформації у світових
інформаційних ресурсах Інтернету.
Електронна бібліотека – це інформаційна система, що дає змогу надійно зберігати й
ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів (текстових,
образотворчих, звукових, відео тощо), локалізованих у самій системі, а також доступних
через телекомунікаційні мережі [2].
Як слушно зауважує професор В. Горовий, перехід бібліотек до нових технологій,
організаційних рішень, зумовлених зростаючими суспільними запитами, характеризується
змішаною системою підходів, традиційних і нових, до обслуговування користувачів, і це дає
підстави називати ці заклади гібридними [8, с. 158].
Нові віртуально-цифрові форми збереження, представлення та отри- мання інформації в
бібліотечних установах певною мірою стали відображенням закону метаморфізму
бібліотеки, обґрунтованого Ю. Грихановим [9]. Суть закону в тому, що бібліотека
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трансформує (видозмінює) форми комплектування, зберігання й надання документної
інформації паралельно з розвитком способів її запису й передачі, а також засобів комунікації.
Метаморфізм бібліотеки в електронну епоху – визначальний фактор для її структурної
реорганізації, у першу чергу для перебудови системи бібліотечних фондів. Як зазначає
О. Воскобойнікова-Гузєва, бібліотечна трансформація, або так звана гібридизація – це
природна реакція соціальної системи на вплив зовнішнього середовища. Як результат –
поява нового типу бібліотеки, де електронні й традиційні друковані джерела інформації
представлені комплексно й інтегрованим способом надаються як безпосереднім, так і
віддаленим користувачам [7, с. 158].
У бібліотекознавчій теорії вже зафіксований той факт, що глобальна інформатизація
висунула бібліотеки в ряд найважливіших, з погляду задоволення соціальних потреб
суспільства, інститутів формування та поширення інформаційних ресурсів; у майбутньому
бібліотеки мають активізувати розвиток інформаційних функцій, стати універсальними
інформаційними центрами, забезпечувати вільний і необмежений доступ до інформації всім
членам суспільства; роль бібліотек у виробничій, науковій, освітній ділянках, у розвитку
демократії та ринкових відносин посилюється [1, с. 187; 2, с. 7].
Досягнення у сфері мікроелектроніки, вдосконалення обчислювальної техніки й засобів
програмного забезпечення дали змогу в історично короткий термін перейти від обробки
текстових матеріалів до впровадження мультимедійної, гіпермедійної та відеотехнологій. На
початку ХХІ ст. майже всі вітчизняні бібліотеки мали справи з ресурсами на різноманітних
носіях інформації – папері, цифрових (електронних) та оптичних дисках, відео- та
аудіокасетах, магнітних стрічках тощо.
Сервіси й технології Інтернету істотно розширюють традиційні форми бібліотечного
обслуговування. Виникають і розвиваються нові форми та напрями, обумовлені сучасною
технологічною базою засобів зв’язку – телекомунікаційних і інтернет-засобів. Цій
проблематиці, що постає в процесі глобальної інформатизації суспільства, присвячена
дисертація Аль Тавалбех Серхан Ахмеда [1, с. 67–70]. Дослідник наголошує на специфічних
особливостях використання комп’ютерних і телекомунікаційних технологій та необхідності
їх застосування в роботі бібліотечних установ. Зокрема, він зазначає, що комунікаційне
середовищ мережі Інтернет містить найбільш популярні й перспективні для бібліотечної
сфери сервіси:
– WWW (World Wide Web), на основі якого можливе використання новітніх аудіо-, відео- і
мультимедіатехнологій (засобів) для організації теле- і відеоконференцій тощо;
– e–mail (електронна пошта), що стає важливим комунікаційним каналом дистанційного
обслуговування віддалених абонентів; для бібліотечного документообміну в рамках таких
нових послуг, як електронна доставка та автоматизований МБА.
Особливістю початку ХХІ ст. є активне включення вітчизняних бібліотек у процес
створення локальних і регіональних комп’ютерних мереж, впровадження сучасних
інформаційних технологій і створення власних електронних інформаційних ресурсів,
зазначає Л. Кононученко [11] у своєму дисертаційному дослідженні. Вона підкреслює
важливість застосування нових техніко-технологічних форм у бібліотечній діяльності,
оскільки дослідження свідчать про їхній вплив на рівень задоволення інформаційних потреб
користувачів бібліотек: у 90-х роках ХХ ст. рівень задоволених обслуговуванням в обласних
універсальних наукових бібліотеках (ОУНБ) становив 59 %, а на початку ХХІ ст. – 92 %.
Запровадження в бібліотеках нових послуг на основі інформаційно-комунікаційних
технологій активізувало вивчення впливу модернізаційних процесів на якість інформаційнобібліотечного обслуговування. Це, зокрема, експрес-дослідження Миколаївської ОУНБ
«Вивчення думки користувачів Інтернет-центру», «Портрет користувача Інтернет-центру
ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (2005), дослідження Черкаської (2003–2004) та Миколаївської
(2006) ОУНБ «Інтернет очима читачів» та ін.
Соціологічне дослідження серед користувачів «Інтернет-центру ОУНБ ім. Т. Шевченка»,
проведене протягом 2002–2003 рр. Черкаською ОУНБ, засвідчило зростаюче прагнення
використовувати комп’ютерні технології: відзначена підвищена увага до колекцій рефератів,
електронних бібліотек, електронних версій періодичних видань. Також відзначено, що
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користувачі обласної бібліотеки відводять інтернет-ресурсам важливу роль у задоволенні
наукових, освітніх, професійних та пізнавальних інформаційних потреб. Пропозиції
користувачів щодо покращення обслуговування, розширення комп’ютерних послуг
допомогли коригувати діяльність і напрями роботи інтернет-центру, розширити спектр
інформаційних послуг.
Подальші соціологічні дослідження, здійснені протягом 2003–2004 рр., засвідчили
зростання кількості користувачів електронних інформаційних ресурсів серед науковців,
працівників адміністративного та управлінського апарату, робітничої категорії, фахівців
промислового сектору та невиробничої сфери.
У 2008 р. зафіксовано зменшення відвідувань Черкаської ОУНБ, зокрема студентами,
через зростання рівня інформаційного потенціалу бібліотеки ВНЗ, можливість забезпечити
потреби в інформації через мережу Інтернет поза межами бібліотеки (на робочому місці,
вдома). Ці тенденції, зазначає Л. Кононученко, характерні й для інших обласних наукових
бібліотек.
У 2011 р. Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка провела обласне соціологічне дослідження
«Бібліотека очима користувача», у якому брали участь ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 12
централізованих бібліотечних систем області, Новодністровська міська бібліотека [3].
Дослідження показало, що фонди бібліотек області на 58 % задовольняють потреби
користувачів, проте 36 % покидають бібліотеку незадоволеними. З’ясувалося також, що 25 %
користувачів надали б перевагу Інтернету як джерелу інформації, проте дається взнаки
недостатня забезпеченість книгозбірень інформаційними технологіями. Крім того,
дослідження виявило недостатню обізнаність користувачів з ДБА, електронними каталогами
провідних бібліотек України.
Значно краще користувачі обізнані з послугами соціальних мереж, активно користуються
ними 40 % респондентів. У цілому робота бібліотек оцінена як «добра» (50 %). Сорок
відсотків учасників анкетування хотіли би бачити бібліотеку майбутнього як комплексний
бібліотечно-інформаційний центр, а не просто традиційний центр зберігання документів.
Тому серед пріоритетних завдань і планів було визначено: у процесі поповнення
бібліотечних фондів здійснювати регулярний контроль за кількісним і якісним
комплектуванням книгозбірень, у тому числі документами на нетрадиційних носіях
інформації, електронними виданнями; розробити заходи щодо систематичного рекламування
послуг ДБА бібліотек, ознайомлення з користуванням електронними каталогами як
обласних, так і провідних бібліотек України; бібліотекам області впроваджувати в роботу
сучасні комп’ютерні технології, активно використовувати їх для обслуговування
користувачів, розширяти репертуар інформаційно-комп’ютерних послуг; посилити рекламу
сайтів та регулярно поповнювати веб-ресурси книгозбірень.
Протягом 2008–2011 рр. Українською бібліотечною асоціацією вивчалися можливості
вітчизняних публічних бібліотек щодо надання користувачам комп’ютерних послуг, доступу
до Інтернету; проводилися дослідження інформаційних потреб та рівня їх задоволення серед
користувацької аудиторії Тернопільської, Черкаської, Рівненської, Хмельницької та інших
обласних універсальних наукових бібліотек.
Зокрема, варто відзначити організаційно-методичну роботу соцдосліджень Хмельницької
ОУНБ ім. М. Островського, що допомагає бібліо- текам Хмельниччини вивчати ефективність
нових форм інформаційно-комунікаційного сервісу. Так, Ярмолинецька ЦБС провела
районні соціологічні дослідження «Роль Інтернету у самостійному пошуку роботи» та
«Інтернет у твоєму житті».
Хмельницька ОУНБ організовує дослідження бібліотек області, забезпечує збір даних
після їх проведення, здійснює первинну обробку й узагальнення отриманої інформації, після
чого узагальнені матеріали та висновки подаються дирекції ОУНБ ім. М. Островського для
прийняття управлінських рішень розроблення перспективних напрямів бібліотечної
політики. Соціологічна служба області бере участь у республіканських дослідженнях,
розробляє типові методики і програми проведення соціологічних досліджень з актуальних
для області питань [17].
Отже, можна стверджувати, що:
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– у вітчизняній бібліотечній системі приділяється велика увага прогнозуванню подальших
змін в інформаційних бібліотечних послугах;
– проводиться масштабна серйозна бібліотекознавча дослідна робота щодо коригування
стратегії ефективного задоволення користувацького попиту.
Підсумки проведених у першому десятилітті ХХІ ст. досліджень інформаційнобібліотечних послуг засвідчили значну потребу користувачів у нетрадиційних носіях
інформації – збільшується кількість звернень до фондів колекцій на електронних носіях,
відео чи мережі Інтернет; зростання потреби в користуванні електронним каталогом,
електронними можливостями довідкових служб, послугами електронних бібліотек;
підвищення попиту на віртуальні тематичні виставки, зростання чисельності дистантних
користувачів бібліотечного сервісу завдяки бібліотечним веб-сайтам, електронній пошті.
На початку 2013 р. у публічних бібліотеках Кіровоградської області діяли 54 інтернетцентри. Статистичні дані засвідчили їхню дієвість: у ЦРБ показники відвідування порівняно
з попереднім роком зросли на 4300 користувачів; за І кв. 2013 р. зросло відвідування в
Гайворонському (+4270), Голованівському (+2913), Олександрівському (+807),
Бобринецькому (+785) районах, м. Світловодськ (+318).
Віртуалізація комунікаційних відносин у суспільстві спирається на зростання виробництва
й використання мультимедіа (multimedia – дослівний переклад «багато засобів») – нових
інформаційних технологій, що застосовують динамічні (рухомі) зображення і звукові ефекти.
Поєднання інформації різної природи в мультимедійному електронному виданні є головною
його особливістю. Це поєднання забезпечується відповідними програмними засобами, що
сприяє підвищенню рівня сприйняття інформації. Таким чином, електронні видання можуть
акумулювати текстову, аудіо-, відео-, графічну та анімаційну інформацію, що забезпечує
найефективніше засвоєння її користувачем. Тому мультимедійне видання має значно більше
переваг перед традиційною книгою. Звуковий супровід є невід’ємною частиною багатьох
видань. Звукова інформація сприймається людиною значно швидше, ніж текстова.
Одночасна ж робота з текстовою та звуковою інформацією не тільки збільшує загальну
швидкість засвоєння, а й сприяє тривалішому утримуванню її в пам’яті, імовірно, у
результаті утворення певних асоціативних зв’язків.
В електронній книзі оцифрований кадр можна змінювати в процесі інтерактивного
екранного опрацювання, зокрема редагувати графічним редактором. Опрацьовані кадри
можна записати у графічному форматі, а потім використовувати як реалістичний нерухомий
фон для комп’ютерної анімації [13].
Просування книги та використання бібліотечного сервісу за допомогою мультимедійних
технологій (ММТ), надання доступу до мультимедійних ресурсів широко застосовуються у
практиці роботи бібліотек, оскільки використання медіа-ресурсів підвищує оперативність і
якість надання користувачам необхідної інформації. Мультимедійні технологічні знання та
навички уведені до стандартів професійної бібліотечної практики й освіти.
Тенденцією цифрової ери є урізноманітнення програмного забезпечення, що
застосовується в перегляді та створенні електронних книг. Їхні розміри та зручність у
користуванні надають значної переваги у своєму класі створення електронних книг
різноманітної конфігурації та з найзручнішим способом їх подальшого використання.
У 2013 р. було проведено дослідження бібліотечного сервісу, зокрема популярності видачі
е-книг додому американськими бібліотеками [12]. Учасники інтернет-опитування відзначили
важливість отримання на свій е-mail повідомлень про інтернет-послуги різноманітні
нововведення, нові надходження, у тому числі е-книги. Тридцять два відсотки респондентів
оцінили сервіс «е-книги – додому» як «добрий»; 18 % – як «дуже добрий»; 16 % – як
«відмінний». Загалом дослідження ставить наголос на зростанні попиту на е-книги.
Вітчизняні бібліотеки теж розвивають послуги забезпечення користувачів е-книгами,
рідерами.
У квітні 2013 р. у рамках Днів Америки в Донецьку було проведено презентацію
«Електронні книги та електронні читанки в бібліотеках: досвід США» з метою сприяння
реалізації нової для бібліотек послуги – видачі на абонемент електронних книжок.
З 2013 р. така інновація втілена в обслуговування в Кіровоградській районній бібліотеці:
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до послуг читачів дві електронні книги для перегляду або читання невеличких творів.
Наразі в Миколаївській ОУНБ ім. О. Гмирьова забезпечено безкоштовний доступ
користувачів до мережі Інтернет, чотири точки доступу до Інтернету за технологією Wi-Fi
дають змогу користуватися портативними комп’ютерами та мобільними засобами зв’язку
(ноутбуки, нетбуки, планшетні комп’ютери Apple iPad та електронні рідери Amazon Kindle,
мобільні телефони).
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, попри величезну кількість
традиційних книжок, до послуг читачів і електронні рідери. У центрі «Вікно в Америку», що
діє при відділі літератури іноземними мовами, п’ять електронних «читанок» Kindle і чотири
планшети iPad з різноманітним англомовним контентом (белетристика, література про США,
навчальні та довідкові видання). Користувачі можуть ознайомитися із завантаженими
книжками, розібратися, як працювати з цими електронними пристроями [16].
На початку 2015 р. Івано-Франківська ОДА передала ОУНБ 28 сучасних рідерів
PocketBook, на кожному з яких в електронному вигляді міститься близько 200 видань
українських та зарубіжних авторів, а також 86 аудіокниг на дисках із творами сучасних
українських письменників і творами класиків зарубіжної літератури, перекладеними
українською мовою. Примірники електронних книг також відправлені в районні й міські
бібліотеки області.
Аналіз запитів віртуальних довідкових служб показує зростаючі потреби користувачів у
повних текстах електронних документів, формування колекцій яких стало одним із завдань
обласних універсальних наукових бібліотек України.
Електронний ресурс стає головним елементом інформаційного забезпечення віртуальних
бібліотек. Умовою перетворення зібрання цифрових матеріалів на електронну бібліотеку
(ЕБ) є її спрямованість на збереження та ефективне використання інформації згідно з
певними вимогами. Передусім це системність у комплектуванні мережевого документного
фонду, що полягає в наявності тематичного профілю, взаємопов’язаності документів у
колекції, визначеності їхніх виду(ів), відповідності науковому, технічному, культурному й
соціальному рівням суспільства; надання користувачам точно відтворених і забезпечених
засобами ідентифікації вихідних відомостей і засобів навігації, пошуку, перегляду й
експорту інформації [22, с. 34].
Більшість науковців розглядають ЕБ як інформаційну систему, ознаками якої є
впорядкований фонд цифрових документів, єдина ідеологія структуризації і доступу;
комплекс програмно-технологічних засобів, що реалізують функції створення, використання
і зберігання колекції; єдиний інтерфейс доступу, забезпечений програмною підтримкою з
єдиного пункту за допомогою глобальної інформаційної мережі [18].
Створення веб-порталів, електронних каталогів і бібліотек, електронні довідки, доступ до
повнотекстових баз даних, Інтернету та Wi-Fi, дистантне обслуговування – це лише
невеликий перелік сервісу сучасних бібліотечних установ, що вдосконалюють свою
діяльність, аби якнайповніше розкрити свої фонди, надати користувачеві весь можливий
обсяг інформації.
Аналіз статистичних даних [4, 5, 6] свідчить про затребуваність вітчизняних бібліотечних
електронних ресурсів:
– зросла кількість доступів до електронних видань у публічних бібліотеках: з 0,60 млн пр.
у 2010 р. до 0,79 млн пр. у 2013 р.;
– у п’ять разів зросла кількість звернень на веб-сайти вітчизняних бібліотек у сільській
місцевості: з 21 тис. у 2010 р. до 104 тис. у 2011 р.;
– у 2012 р. кількість звернень на веб-сайти публічних бібліотек збільшилася на 2260,2 тис.
од. У лідерах Кіровоградська (1197,9 тис.), Донецька (898,2), Херсонська (709,8 тис.) області
та м. Київ (717,0 тис.); у сільській місцевості зафіксовано 266,5 тис. звернень у 2012 р. проти
104,2 тис. у 2011 р.;
– у 2013 р. кількість звернень на веб-сайти публічних бібліотек збільшилася на 3086,1 тис.;
до послуг бібліотек за допомогою мережі Інтернет було зафіксовано 14162,0 тис. звернень.
Лідером за кількістю звернень у 2013 р. була Донецька область (1344,1 тис.) і м. Київ (1080,8
тис.). У бібліотеках сільської місцевості зафіксовано 356,3 тис. звернень проти 266,5 тис. у
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2012 р. Зокрема, зростання відбулося в бібліотеках Вінницької, Львівської, Миколаївської,
Полтавської та Рівненської областей;
– у 2014 р. зафіксовано збільшення звернень на веб-сайти публічних бібліо- тек майже в усіх
регіонах. Так, до послуг бібліотек за допомогою мережі Інтернет було зафіксовано 13 323,6 тис.
звернень. Лідерами за кількістю звернень у 2014 р. були м. Київ (1325,8 тис.) та Херсонська
область (1179,0 тис.). У сільських бібліотеках теж спостерігаємо зацікавленість користувачів:
445,7 тис. звернень. Зокрема, найбільше звернень було зафіксовано в бібліотеках Вінницької
(71,6 тис.), Херсонської (43,1 тис.) та Волинської (36,3 тис.) областей. Електронний каталог
ведуть 412 бібліотек.
Загальна кількість звернень на веб-сайти усіх ОУНБ
за роками становить:
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
4261,9 тис. 4275,2 тис. 4845,7 тис. 4087,7 тис. (–758,7).
Як зазначено у Звіті про періодичне відстеження результативності Закону України «Про
внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу»», у період з 2001 по
2014 р., незважаючи на несприят- ливі фінансово-економічні умови, робота з впровадження
нових інформаційних технологій у базових бібліотеках (ОННБ, ХДНБ та ОУНБ) відбувалася
досить активно:
– підрозділи автоматизації створені в усіх базових бібліотеках;
– значно розширився технічний парк – кількість ПК збільшилася в 4,5 раза, кількість
периферійних засобів у 2–3 рази;
– усі базові бібліотеки створюють різноманітні електронні ресурси – бази даних,
електронні каталоги, електронні бібліотеки тощо;
– кількість ПК, підключених до Інтернету, збільшилася у 10 разів;
– розширився перелік послуг, що надаються з використанням нових інформаційних
технологій: доступ до Інтернету, Wi-Fi, до електронних ресурсів (БД, ЕК тощо); віртуальна
довідка, онлайн-консультування, електронне інформування; сканування; друк; послуги
програми Skype; подовження терміну користування документами; електронне замовлення;
електронна доставка документів; запис до бібліотеки онлайн тощо.
«На сьогодні відбулася зміна ролі бібліотек у розвитку громади. Відтепер усі бібліотеки, у
тому числі й сільські, діють як інформаційні центри», – зазначено у Звіті [10].
Непрості виклики сучасного життя в Україні, організація роботи бібліотечних установ в
умовах проведення антитерористичної операції є головним чинником певних змін у
показниках бібліотечного обслуговування, зафіксованих статистикою. Так, відбулося
зменшення кількості звернень на веб-сайти ОУНБ: 4087,7 тис. у 2014 р. проти 4845,7 тис. у
2013 р. (–758,7). Кількість звернень на веб-сайти бібліотек державних ВНЗ України (201
бібліотека) в 2015 р. становила 14 390 432 одиниць проти 14 426 466 звернень у 2014 р.
Бібліотекарі оволодівають новими знаннями з психології та благодійності, опановують
надання послуг із соціально-економічної адаптації тощо. Лише за жовтень 2014 р. українські
бібліотеки (у тому числі й сільські) оперативно відреагували на 16 625 звернень вимушено
переміщених осіб. Ідеться про надання бібліотеками допомоги в отриманні документів,
перереєстрації на отримання соціальних виплат, отриманні роботи, пошуку житла, надання в
користування Інтернету, допомоги в пошуку інформації про вибори, виборчий процес і
голосування.
У рамках науково-дослідної роботи бібліотеки продовжують вивчати особливості
користувацького попиту з урахуванням соціально-економічних змін у країні та за кордоном.
Так, Дніпропетровська ОУНБ у 2015 р. брала участь у всеукраїнських дослідженнях
«Використання PR-технологій в регіональних бібліотеках», «Установи збереження
культурної спадщини в епоху Інтернету»; локальних дослідженнях «Що читає користувач
ДОУНБ»; проводила тематичні онлайн-опитування на своєму сайті; з’ясовувала кількість
бібліо- тек, закритих протягом 1995–2015 рр., та долю приміщень ліквідованих бібліотек.
Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі
протягом 2014–2015 рр. проводила локальні дослідження широкого кола інформаційних
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уподобань студентської аудиторії ХДУХТ. Серед інших було запитання про перспективні
напрями розвитку бібліотеки. На думку молоді, бібліотека університету має функціонувати
як електронно-інформаційний центр – 49 %; комплексний бібліотечно-інформаційний центр
– 44 %; центр дистанційної доставки документів – 13 %; традиційний центр зберігання
документів – 13 %.
Загалом більшість респондентів у майбутньому бібліотеку бачить саме як комплексний
бібліотечно-інформаційний центр, тим самим підтверджуючи важливість існування
традиційних ресурсів у поєднанні з інноваційними (електронними). За результатами
дослідження були вироблені перспективні напрями роботи з використанням традиційних та
інноваційних форм – віртуальні виставки, буктрейлери, віртуальні презентації книги тощо.
Заслуговує на увагу досвід Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля в умовах евакуації під час воєнних дій на Сході України.
Університет з м. Луганськ був евакуйований до м. Сєверодонецьк Луганської області.
Незважаючи на вимушений переїзд і пов’язані з цим складнощі, університет продовжує свою
освітню й наукову діяльність. Навчання проводиться в очно-дистанційному форматі. У
сучасних умовах основним інформаційним провідником стає новостворений бібліотечний
сайт – http://librarysnu.at.ua.
Сьогодні практично вся робота бібліотеки орієнтована на віртуальне середовище. Для
зручності користувачів (і студентів, і викладачів) через сайт розкривається та
популяризується фонд, надається доступ до повнотекстових інформаційних ресурсів,
виконуються бібліографічні довідки за допомогою сервісів віртуальної довідки та зворотного
зв’язку.
Бібліотека виступає в ролі інформаційного посередника, навігатора, структуруючи
інтернет-ресурси, допомагає користувачеві знаходити якісний, релевантний матеріал,
здійснює пошук, відбір та аналітико-синтетичну обробку ресурсів. Інформаційнокомунікаційні технології та сервіси, що впроваджуються в бібліотеці, відкривають нові
можливості в інформаційному забезпеченні користувачів. Сайт бібліотеки має попит. За сім
місяців його існування зареєстровано понад 18 тис. відвідувань.
Отже, на основі вищенаведеного можна констатувати, що застосування в бібліотечних
установах сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є перспективним напрямом
розвитку бібліотечної справи; містить потенціал урізноманітнення бібліотечного сервісу,
вироблення нових ефективних бібліотечно-інформаційних продуктів та послуг; відповідає
суспільній затребуваності, що ґрунтується на систематичному аналізі користувацького
попиту бібліотечного сервісу; відповідає загальносвітовим тенденціям і прикладам
функціонування бібліотечних установ як сучасних інформаційних центрів.
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Perspective Directions of Library Service in Sociological Research
The article analyses the process of transformation of libraries in the digital era. The importance of
theoretical, organizational, technological problems, which objectively occur in the conditions of
informatization of society and modernization of functional subsystems of the library is noted.
Specific examples highlights system of theoretical and practical work of library professionals in the
scientific community and production processes. Examples of systematic studies of a wide range of
library and information queries and analysis of their satisfaction substantiates the prospect of the
introduction of new information and communication technologies in the library field, based on
which new forms and directions of library work are proposed: a variety of electronic resources
(databases, EK, DL, etc.), virtual help, virtual exhibitions, on-line advising, e-informing, e-books,
remote maintenance and many others.
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The attention is focused on the need for careful analysis of statistical performance indicators
libraries, developing effective strategies for the development of information and library activities
with the goal of improving library services and increasing the quality of providing a public request
for information.
Keywords: transformation of library sphere, information and communication technology,
statistical indicators, electronic library resources, virtual exhibitions, online services, Internet
services.
Оксана Желай,
науч. сотр., Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Перспективные направления библиотечного сервиса в социологических исследованиях
В статье анализируется процесс трансформации библиотечной сферы в условиях цифровой
эпохи. Отмечается важность изучения теоретических, организационных, технологических
проблем, которые объективно возникают в условиях информатизации общества и
модернизации функциональных подсистем библиотеки. На конкретных примерах освещается
системная теоретическая и практическая работа специалистов библиотечной сферы в
научной среде и производственных процессах. На примерах систематических исследований
широкого спектра библиотечно-информационных запросов и анализа их выполнения
обосновывается перспективность внедрения новейших информационно-коммуникационных
технологий в библиотечной сфере, на основе которых развиваются новые формы и
направления библиотечной работы: разнообразные электронные ресурсы (БД, ЭК, ЭБ и др.),
виртуальная справка, виртуальные выставки, онлайн консультирование, электронное
информирование, электронные книги, дистанционное обслуживание и др.
Акцентировано внимание на необходимости тщательного анализа статистических
показателей деятельности библиотечных учреждений, выработки действенных стратегий
развития информационно-библиотечной деятельности с целью совершенствования работы
библиотечных учреждений и повышения уровня качества обеспечения общественного
запроса на информацию.
Ключевые
слова:
трансформация
библиотечной
сферы,
информационнокоммуникационные технологии, статистические показатели, электронные ресур- сы
библиотек, виртуальные выставки, онлайн-сервис, интернет-услуги.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЧНИХ МЕРЕЖАХ
У статті проаналізовано мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг,
стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації
та впровадження визначених видів обслуговування з використанням сучасних протоколів для
передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.
Ключові слова: бібліотеки, інформаційно-бібліотечне середовище, мультимедійна інформація,
мультимедійні технології, цифрові мережі з інтеграцією послуг, стандарти передачі даних, потоки
даних, мережеві протоколи, безпека даних.

Розвиток міжбібліотечного інформаційного простору в нинішніх умовах неможливий без
сучасних засобів зв’язку. Впровадження сучасних автоматизованих виробництв і
комп’ютерної техніки в бібліотечну діяльність потребують організації високошвидкісних
каналів передачі даних між вилученими одна від одної бібліотеками чи їхніми підрозділами,
розташованими в різних районах міста, різних містах регіону чи різних регіонах України.
Створення додаткових каналів зв’язку і вузлів комутації викликає витрати, порівнянні з
витратами на будівництво високошвидкісного цифрового каналу зв’язку. Технології
інтеграції, що з’явилися за останні десять років, цих двох основних видів послуг дають змогу
вирішити завдання на базі єдиного уніфікованого устаткування і вже діючих каналів зв’язку.
Ефективність використання ресурсів мережі при цьому багаторазово зростає. За оцінками
західних фахівців і аналітиків, уже в 2017–2018 рр. не менше 70 % усіх міжбібліотечних і
внутрішньо-бібліотечних послуг здійснюватимуть мережами з інтеграцією послуг на основі
FrameRelay, ATM, IP-комутації. Тому розвиток цих систем зв’язку в Україні неминуче піде
шляхом інтеграції послуг на основі цифрової комутації, що відповідає напряму розвитку
інформатизації бібліотек країни. Ці питання розглядалися в роботах Я. Шрайберга [20],
Л. Костенка [19], В. Петрова [18]. Висвітлення ролі та значення сучасних засобів передачі
інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі, у тому числі й за допомогою мереж з
інтеграцією послуг знайшли своє відображення у працях С. Канвілкара [34], Д. Соловяненка
[30], Л. Костенка [22], В. Оліфера [17].
Водночас аналіз публікацій, присвячених проблемам автоматизації та інформатизації
бібліотечного середовища, дає змогу зробити висновок щодо актуальності та затребуваності
досліджень, що розвивають, доповнюють і конкретизують висвітлення питання щодо переваг
використання цифрових мереж з інтеграцією послуг для передачі різнорідної мультимедійної
інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.
На сьогодні високими темпами ведеться будівництво високошвидкісних цифрових каналів
зв’язку, що становлять базову інфраструктуру вітчизняних мереж зв’язку. Як неодноразово
відзначалося керівництвом телекомунікаційних компаній і компаній-провайдерів Інтернету,
на базі споруджуваних транспортних цифрових мереж планується розгорнути єдину мережу
інтегрального обслуговування для передачі телефонного трафіка, даних, мультимедійної
інформації та різної службової інформації.
Незважаючи на перспективність таких рішень, на сьогодні не створено адекватних засобів
проектування й аналізу бібліотечних мереж інтегрального обслуговування. Це пов’язано,
насамперед, з тим, що подібні об’єкти з’явилися порівняно недавно й за короткий термін
пройшли шлях від окремих експериментальних установок до систем загальнонаціонального
масштабу. Наявні напрацювання у сфері проектування традиційних мереж передачі даних, з
одного боку, і телекомунікаційного зв’язку, з іншого боку, оперують не завжди сумісними і
чіткими, а іноді навіть суперечливими поняттями та критеріями [21, 23, 27]. Тому створення
відповідних методик проектування й аналізу цифрових мереж інтегрального обслуговування
(ЦМІО) в бібліотечному середовищі, а також єдиного системного підходу до оціннювання
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процесів передачі різних класів інформації і видів телекомунікаційних сервісів
(обслуговування) є актуальним завданням.
Метою цієї роботи є проведення аналізу мереж для передачі мультимедійної інформації
новітньої архітектури з інтеграцією послуг у бібліотечному середовищі.
Сучасні цифрові мережі інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному
середовищі, особливості та принципи побудови.
Під цифровими мережами інтегрального обслуговування розуміють сукупність
архітектурно-технологічних методів і апаратно-програмних засобів, що дають змогу на основі
єдиного цифрового представлення інформації здійснити різні види інформаційного
обслуговування абонентів з урахуванням вимог щодо своєчасності та якості доставки
інформації [11].
До переваг цифрових мереж інтегрального обслуговування (далі ЦМІО) варто віднести
більш високу економічну ефективність порівняно з будь-якою іншою мережею, забезпечення
широкого спектра видів обслуговування при використанні тільки однієї лінії, сумісність
ЦМІО з існуючими та споруджуваними мережами зв’язку, застосування тільки цифрових
методів передачі інформації, високу надійність, обумовлену використанням висококласного
уніфікованого устаткування, систем моніторингу та керування.
Це можна проілюструвати таким прикладом. Деяким бібліотекам, що розташовані у різних
містах України, необхідно забезпечити передачу кількох потоків інформації: голосова
інформація, дані локальних комп’ютерних мереж (TCP/ІР, IРХ), потоки між терміналами та
мейнфреймом Intel (HDLC).

Рис. 1. Завантаження орендованих каналів зв’язку протягом доби при традиційній побудові
корпоративної мережі
На рис. 1. при класичній побудові корпоративної бібліотечної мережі передачі даних з
кількома каналами показано графік завантаження орендованих каналів зв’язку протягом
доби. Відзначимо, що сумарна необхідна пропускна здатність трьох орендованих каналів
зв’язку становитть не менше 200 Мбіт/с.
Вибір меншої пропускної здатності каналів зв’язку означає для клієнта можливість
непрямих збитків при несвоєчасному обміні оперативною інформацією.
На рис. 2 показано графік завантаження каналу корпоративної мережі цієї ж бібліотеки,
побудованої з використанням єдиного орендованого каналу зв’язку та спеціалізованого
устаткування, що інтегрує різні інформаційні потоки в цьому каналі зв’язку (інтегрованій
передачі різних видів інформації) [1].
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Рис. 2. Завантаження каналу зв’язку при інтеграції послуг
З рис. 2 випливає, що необхідна пропускна здатність каналу з урахуванням задоволення
всіх пікових навантажень становить не більш е160 Мбіт/с [1].
Висока економічна ефективність такого рішення також у тому, що сумарна вартість
оренди декількох каналів зв’язку невисокої пропускної здатності, як правило, значно більша
вартості оренди одного каналу зв’язку з такою же сумарною пропускною здатністю. При
цьому витрати на додаткове спеціалізоване устаткування ЦМІО окупаються протягом двохтрьох років експлуатації [2, 17].
Критерії оціннювання та показники ефективності вхідного потоку мультимедійної
інформації в цифрових мережах інтегрального обслуговування.
При проектуванні ЦМІО дуже важливо правильно вибрати критерії оціннювання та
показники ефективності мережі. Обрані критерії повинні вірогідно відбивати реальні
процеси, що мають місце в ЦМІО. Ефективність функціонування ЦМІО пропонується
оцінювати з боку користувача. При цьому варто враховувати, що з погляду користувачів
найбільш важливим є якість обслуговування саме цих користувачів. Крім того, для будьякого типу інформації існують деякі граничні значення показників якості, і перевищення
показників над цими граничними оцінками не веде до поліпшення суб’єктивних оцінок
користувачів [5, 29].
Використовуємо відомі методи декомпозиції загального різнорідного потоку інформації на
кілька потоків, однорідних за пропонованими до мережі вимогами. Для цього визначаються
найбільш важливі показники доставки кожного такого виду інформації, їхні кількісні оцінки.
Із цією метою були розглянуті стандарти на передачу інформації [28, 29, 31], а також ряд
праць з цієї тематики [24, 32, 33], присвячених дослідженню процесів передачі інформації
різних класів, визначенню їхніх граничних характеристик.
З погляду споживача телекомунікаційного обслуговування виділяють такі основні класи
інформації: мова; відео; оперативні дані; файли даних; відеофайли; аудіофайли.
Відповідно до прийнятої класифікації думаємо, що передача кожного з цих видів
інформації відповідає визначеному класові телекомунікаційного обслуговування. У табл. 1
наведено відповідні технічні пока- зники класів телекомунікаційного обслуговування
задежно від виду інформації, що транспортується. Приведена на рис. 3 тривимірна діаграма дає порівняльну оцінку цих видів телекомунікаційного обслуговування [4, 7, 8].
Відзначимо, що в ЦМІО надаються ті види обслуговування, що є традиційними для мереж
на основі комутації каналів (передача мови, відео), але не для мереж передачі даних на
основі комутації пакетів. Очевидно, що різні технічні показники мають різне значення для
класу ЦМІО і загального класу мереж передачі даних. Розглянемо значущість вимог,
пропонованих кожним видом телекомунікаційного обслуговування до технічних показників
ЦМІО:
– «середній час доставки інформації» є критичним показником якості з’єднання для передачі
мови, відео й оперативних даних, де затримка на час, більший припустимого, означає
безповоротну втрату такої інформації;
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– «пропускна здатність з’єднання» є критичним показником якості з’єднання для передачі
мови та відео, тому що для таких видів телекомунікаційного обслуговування існують
технічні межі мінімального обсягу даних, переданих в одиницю часу і необхідних для
адекватного відновлення інформації в точці прийому в реальному масштабі часу. Достатня
пропускна здатність з’єднання потрібна також при передачі великих масивів інформації за
кінцевий час;
– «вірогідність помилки передачі інформації» є істотним показником при передачі точних
видів інформації: бінарної оперативної інформації, бінарних файлів даних. Помилка одного
біта інформації може призвести до неможливості використання цілого масиву даних;
– «коефіцієнт готовності послуги» є важливим для оперативних видів обслуговування,
призначених для передачі інформації в реальному масштабі часу. Оперативні дані не можуть
бути відкладені для передачі в пізніший час, тому що втратять свою актуальність;
– «гарантована якість послуги» – частка гарантованої пропускної здат- ності або частка
інформації, що доставляється за припустимий час, має велике значення при передачі мови і
відео. Крім виконання вимог щодо забезпечення середнього часу доставки одиниці інформації
та пропускної здатності з’єднання для цих видів обслуговування, важливий середній обсяг
інформації, що не втрачає своєї актуальності до моменту доставки в пункт призначення;
– показники «собівартість послуги» і «рівень охоплення території обслуговуванням» є
важливими, в основному, для оперативних видів інформації, тому що ці види
телекомунікаційного обслуговування розраховані на масового споживача;
– «рівень захищеності переданої інформації» має важливе значення для видів
обслуговування, що передають конфіденційну інформацію: різні бінарні дані, голосова
інформація;
– «сумісність з різними видами устаткування й обслуговування» є істотним показником
для обслуговування, сумісних з видами традиційного зв’язку: телефонного зв’язку, передачі
файлів.
На підставі вищевикладеного в табл. 2 приведений порівняльний аналіз технічних
показників, де у випадку, якщо параметр є важливим для розглянутого виду обслуговування,
то до його оцінки додається один бал.
Спираючись на дані табл. 1, є можливість визначити кількісні оцінки необхідної якості
передачі інформації в мережі, а використовуючи дані про з’єднання в мережі (існуючі та
прогнозовані), стає можливим одержання кількісних оцінок вимог, пропонованих до ЦМІО
вхідним трафіком. Однак дослідження всіх перерахованих вище показників є складним
багатокритерієвим завданням. На ранніх стадіях проектування ЦМІО, що розглядаються в
цій роботі, достатньо досліджувати показники, що є найбільш важливими для дослідження
рівня відповідності ЦМІО вимогам завдань щодо обслуговування, визначення «концепції» і
загальної структури проектованої мережі [6, 7, 9, 10].
Обґрунтуємо ці показники.
Серед технічних параметрів, що описують телекомунікаційне обслуговування і
приведених у табл. 2, найбільш значущими є: середній час доставки одиниці інформації;
пропускна здатність; гарантований обсяг обслуговування; коефіцієнт готовності
обслуговування; рівень захищеності інформації.
Останні два параметри для ЦМІО багато в чому схожі з аналогічними параметрами для
традиційних систем передачі даних, тому для їх аналізу можна скористатися вже існуючими
наробітками. Параметр «гарантований обсяг обслуговування» для видів специфічні
інформації, переданої у ЦМІО (мова, відео, оперативні дані), визначається часткою
інформації, що доставляється з припустимої для цього виду обслуговування затримкою [3,
25, 26].
У цій роботі пропонується використовувати при аналізі ЦМІО такі показники: пропускна
здатність з’єднань у ЦМІО; середній час доставки одиниці інформації із з’єднання у
функціонуючої ЦМІО; імовірність доставки інформації із з’єднання за заданий час.
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Таблиця 1
Технічні показники видів телекомунікаційного обслуговування

Передача
мови

Передача
відео

Передача
опер. даних

Передача
файлів даних

Передача
відеоданих

Передача
аудіоданих

Середній час доставки
одиниці інформації, с

0,150

0,150

0,5

<10

<60

<60

Пропускна здатність ТКМ,
Мбіт/с

Більше
16

Більше
8192

Більше
9,6

Більше
64

Більше
2048

Більше
64

Імовірність помилки при
транспортуванні
інформації

Менше
3*10 Е-2

Менше
3*10 Е-2

Менше
10 Е-6

Менше
10 Е-8

Менше 3*10
Е-2

Менше
3*10 Е-2

Коефіцієнт готовності
обслуговування

Більше
1–10 Е-4

Більше
1–10 Е-4

Більше
1–10 Е-5

Більше
1–10 Е-3

Більше
1–10 Е-3

Більше
1–10 Е-3

Гарантований обсяг
обслуговування, частка
гарантованої пропускної
здатності

Більше
0,75

Більше
0,75

Більше
0,5

Більше
0,1

Більше
0,05

Більше
0,05

Собівартість
обслуговування

Низька
~1$ за годину

Висока
~100$ за годину

Низька
~1$ за
годину

Низька
~1$ за
годину

Середня
~10$ за
годину

Середня
~10$ за
годину

Рівень охоплення території
обслуговуванням, %

Менше 50

Менше 5

Менше 50

Менше 50

Менше 5

Менше 5

Рівень захищеності
переданої інформації,
кількість комбінацій ключа

Висока,
Менше
10 Е+12

Середня,
Менше
10 Е+8

Висока,
Менше
10 Е+12

Висока,
Менше
10 Е+12

Середня,
Менше
10 Е+8

Низька.
0–10 Е+8

Сумісність з різними
видами устаткування й
обслуговування

Висока.
Стандартне
устаткування
телефонного
зв’язку

Низька.
Спеціалізоване
устаткування

Висока.
Стандартне
устаткування
передачі
даних

Висока.
Стандартне
устаткуванн
я передачі
даних

Низька.
Спеціалізова
не
устаткуванн
я

Низька
Спеціалізов
ане
устаткуван
ня
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Рис. 3. Порівняння різних видів обслуговування

Таким чином, на підставі викладеного вище схема кількісної оцінки вимог, пропонованих
до проектованої мережі завданнями щодо телекомунікаційного обслуговування, складається
з таких операцій:
– дослідження складу з’єднань у мережі та їхні структури;
– визначення виду телекомунікаційного обслуговування для кожного з’єднання;
– обґрунтування середніх і граничних кількісних оцінок найбільш значущих показників
телекомунікаційного обслуговування, наприклад, за допомогою табл. 1, 2 або підходів,
запропонованих;
– визначення бажаних інтегральних показників з’єднань між частинами та фрагментами
мережі на підставі отриманих приватних характеристик окремих з’єднань. Розробка схеми
вибору й обґрунтування використовуваних у ЦМІО телекомунікаційних технологій.
Результати дослідження вхідного в ЦМІО трафіка та бажаних характеристик мережі
логічно зв’язані з необхідністю аналізу можливих концепцій інформаційної та алгоритмічної
структури, основою яких є телекомунікаційні протоколи – правила взаємодії базових
компонентів мережі [12, 14, 15].
Відповідно до моделі взаємодії відкритих систем (ВВС) протоколом називається взаємодія
вилучених мережевих пристроїв на одному рівні [31]. Протоколи різних рівнів є
функціонально незалежними процесами і взаємодіють між собою відповідно до стандартних
інтерфейсів. Однак на практиці, як правило, процедури, що відповідають декільком рівням
моделі ВВС, реалізуються у виді одного протоколу [32, 33].
Сучасні протоколи передачі мультимедійної інформації та реалізація обслуговування
на їхній основі
Зіставивши параметри протоколів і технічні показники ЦМІО, приведені в табл. 1, можна
зробити такі висновки про технічну реалізацію визначених видів обслуговування з
використанням сучасних протоколів. Насамперед, розглянемо відповідність різних протоколів
вимогам, пропонованим телекомунікаційним обслуговуванням до ЦМІО. У табл. 3 показана
відповідність вимог обслуговування та можливостей найбільш розповсюджених протоколів.
На підставі даних табл. 2 і 3 складаються можливості реалізації видів телекомунікаційного
обслуговування на основі розповсюджених протоколів. При оцінюванні кожного протоколу
використовується таке правило: «кожен показник, що має “визначальне” значення для виду
обслуговування і реалізований за допомогою цього протоколу, додає один бал до загальної
оцінки протоколу» [13, 16, 17].
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При дослідженні залежностей, приведених у табл. 3, проектувальник має можливість
одержати такі зведення:
– порівняльні якісні оцінки можливостей протоколів для розглянутих видів
телекомунікаційного обслуговування;
– варіанти спільної реалізації декількох видів обслуговування на основі одного протоколу.
Таким чином, загальна схема обґрунтування та вибору алгоритмічної інформаційної
структур ЦМІО складатиметь з такої послідовності:
– оцінка структури та кількісних характеристик трафіка, що входить у мережу;
– визначення на підставі цього бажаних характеристик проектованої мережі;
– дослідження можливостей сучасних телекомунікаційних протоколів і вибір найбільш
доцільних для проектованої мережі.
Таблиця 2

Технічні показники

Вимоги до ЦМІО

Передача
мови

Передача відео

Передача оперативних
даних

Передача файлів даних

Передача відеоданих

Передача аудіоданих

РАЗОМ

Значущість технічних показників для різних видів телекомунікаційного
обслуговування

Середній час доставки
одиниці інформації, с

Можливість забезпечити
доставку одиниці
інформації за заданий час

1

1

1

0

0

0

3

Пропускна здатність
ТКМ, Мбіт/сек

Можливість забезпечити
гарантовану пропускну
здатність з’єднання

1

1

0

0

1

1

4

Імовірність помилки при
транспортуванні
інформації

Можливість корекції
помилок

0

0

1

1

0

0

2

1

1

1

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

3

Вимоги до устаткування,
ПО, системи
маршрутизації
Гарантований обсяг
Можливість забезпечити
обслуговування, частка
задану пропускну
гарантованої пропускної здатність з’єднання і зміни
здатності
в часі
Коефіцієнт готовності
обслуговування

Собівартість
обслуговування

Визначається
маркетинговими умовами

1

0

1

0

0

0

2

Рівень охоплення
території
обслуговуванням, %

Визначається
маркетинговими умовами

1

0

1

0

0

0

2

Рівень захищеності
переданої інформації, і
комбінацій ключа

Убудоване кодування
переданої інформації

1

0

1

1

1

0

4

Сумісність з різними
видами устаткування й
обслуговування

Використання
стандартного устаткування

1

0

1

1

0

0

3

Примітка:1 – цей показник має «визначальне» значення для цього виду обслуговування;
0 – цей показник не має «визначального» значення для цього виду обслуговування.
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Сумісність з різними
видами устаткування
й обслуговування

ISDN

X.25

Framerelay

ATM

Appletalk

DecNet

ТСР/IР

IPX

Рівень охоплення
Визначається
території
можливостями ЦМІО
обслуговуванням %
Рівень захищеності
Убудоване кодування
переданої інформації
переданої інформації
і комбінацій ключа

PPP

Можливість
Гарантований обсяг
забезпечити задану
обслуговування,
пропускну здатність
частка гарантованої
пропускної здатності з’єднання і зміни в часі
Собівартість
Визначається

HDLC

Можливість
забезпечити доставку
одиниці інформації за
й
Можливість
Пропускна здатність
забезпечити
ТКМ, Мбіт/с
гарантовану пропускну
і
’
Імовірність помилки Можливість корекції
при транспортуванні
помилок
інформації
Можливість
Коефіцієнт
відновлення з’єднання
готовності
по альтернативних
обслуговування
Середній час
доставки одиниці
інформації, с

FDDI

Вимоги до протоколів

TokenRing

Технічні показники
обслуговування

Ethernet

Таблиця 3
Відповідність розповсюджених телекомунікаційних протоколів вимогам
обслуговування

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Визначається
можливостями й
устаткуванням ЦМІО

Висновки
Подальший розвиток бібліотечного простору потребує використання цифрових мереж
інтегрального обслуговування, що дають змогу підвищити економічні показники за рахунок
зменшення кількості ліній передачі інформації.
До переваг цифрових мереж інтегрального обслуговування варто віднести:
– більш високу економічну ефективність порівняно з будь-якою іншою мережею;
– забезпечення широкого спектра видів обслуговування при використанні тільки однієї
лінії;
– сумісність ЦМІО з існуючими та споруджуваними мережами зв’язку;
– застосування тільки цифрових методів передачі інформації;
– високу надійність, обумовлену використанням висококласного уніфікованого
устаткування, систем моніторингу й керування.
Переваги цих мереж найбільше проявляються при передачі мультимедійної інформації
шляхом інтеграції її різних видів.
Наявність широкого спектра інтегрованих протоколів дає змогу оптимізувати передачу
гетерогенної мультимедійної інформації (текст, звук, відео тощо).
Показники для телекомунікаційних мереж необхідно розглядати в динаміці, тому що ця
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сфера діяльності характеризується стійким збільшенням і розширенням кількості та спектра
послуг, змінами собівартості та якості обслуговування.
Література
1. Гах І. П. Перспективи впровадження мереж інтегрального обслуговування в
інформаційно-бібліотечне середовище / І. П. Гах // Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.практ. конф., Київ, 17–18 трав. 2005 р. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 155–158.
2. Гах І. П. Необхідність та перспективи впровадження цифрових мереж інтегрального
обслуговування для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному
середовищі / І. П. Гах // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. –
Вип. 36. – С. 353–375.
3. Гах І. П. Моделі цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційнобібліотечному середовищі: відповідність сучасним вимогам / І. П. Гах // Наук. пр. Нац. б-ки
України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 609–623.
4. Льюис К. Качество обслуживания, или как добиться неравенства в мире равноправия /
К. Льюис // Сети и системы связи. – 1997. – № 11. – С. 58–61.
5. Приложение 10 к Конвенции IСАО. – Том 3. Системы связи. – Монреаль : IСАО, 1995. –
432 с.
6. Руководство по техническим положенням для сети авиационной электросвязи ATN.DOC
9705 AN/956. – Монреаль : ICAO, 1999. – 72 с.
6. Конахович Г. Ф. Основы развития мобильных телекоммуникационных систем /
Г. Ф. Конахович, С. М. Паук, Ф. А. Шевченко, М. Ф. Аль-Хэнти. – Киев : КМУГА, 1997. –
112 с.
8. Конахович Г. Ф. Сучасні мережі передачі даних підприємств ЦА / Г. Ф. Конахович,
О. М. Сухопара, В. Г. Потапов // Захист інформації. 2003. – № 1. – С. 4–27.
9. Конахович Г. Ф. Аналіз принципів захисту від несанкціонованого доступу підсистем
керування глобальних мереж передачі даних / Г. Ф. Конахович, О. М. Сухопара // 3ахист
інформації. – 2002. – № 4. – С. 23.
10. Bharat T. Doshi, Ramesh Nagarajan, G. N. SrinivasaPrasanna, M. Akber Qureshi. Future
WAN Architecture Drivenby Services, Traffic Volumeand Technology Trends // BellLabs
Technical Journal. 2001. – January – June. – P. 13.
11. Захаров Г. П. Методы исследования сетей передачи данных / Г. П. Захаров. – Москва :
Радио и связь, 1982. – 208 с.
12. Боккер П. ISDN. Цифровая сеть с интеграцией служб. Понятия, методы, системы /
П. Боккер. – Москва : Радио и связь, 1991. – 357 с.
13. Захаров Г. П. Службы и архитектура широкополосных цифровых сетей интегрального
обслуживания / Г. П. Захаров, М. В. Симонов, Г. Г. Яновский // Электронные знания ТЭК. –
Москва : Эко-трендз. 1993. – Т. 42. – 234 с.
14. Иносэ X. Интегральные цифровые сети связи: введение в теорию и практику / Х. Иносэ.
– Москва : Радио и связь, 1982. – 320 с.
15. Шаршаков А. Будущее сетевых технологий / А. Шаршаков // Сети. – 1997. – № 1. –
С. 40–47.
16. Тобаги Ф. А. Архитектуры высокоскоростных коммутаторов пакетов для
широкополосных цифрових сетей интегрального обслуживания / Ф. А. Тобаги // ТИИЭР. –
1990. – № 1. – С. 105–142.
17. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер,
Н. А. Олифер. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 669 с.
18. Петров В. В. Формирование баз данных реферативной информации – путь к
оперативному обмену результатами научных исследований / В. В. Петров, А. А. Крючин,
Л. И. Костенко, Н. Н. Минина, Н. Я. Зайченко // Библиотеки национальных академий наук :
проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – Вып. 8. – С. 103–109.
19. Костенко Л. Й. Програма розвитку комп’ютерних технологій у Національній бібліотеці
України імені В. І. Вернадського / Л. Й. Костенко // Документознавство. Бібліотекознавство.
323

Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.практ. конф., Київ, 25–26 трав. 2004 р. – Київ, 2004. – С. 130–132.
20. Шрайберг Я. Первое десятилетие информационного века: влияние информационноэлектронной среды на роль и позицию библиотек в развивающемся обществе: ежегод. докл.
конф. «Крым», 2010 г. / Я. Шрайберг. – Судак ; Москва : препрогр. центр ГПНТБ России,
2010. – 77 с.
21. Советов Б. Я. Построение сетей интегрального обслуживания / Б. Я. Советов,
С. А. Яковлев. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 330 с.
22. Костенко Л. Й. Розвиток комп’ютерно-телекомунікаційних технологій у Національній
бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Л. Й. Костенко // Документознавство.
Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб.
матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 травн. 2007 р. – Київ, 2007. – С. 156–
158.
23. Мизин И. А. Сети коммутации пакетов / И. А. Мизин, В. А. Богатырев, А. П. Кулешов. –
Москва : Радио и связь, 1986. – 408 с.
24. Мартин Дж. Вычислительные сети и распределенная обработка данных / Дж. Мартин.
– Москва : Финансы и статистика, 1985. – Вып. 1. – 256 с.
25. ITU–T. Recommendations G.781. General aspect sofdigital transmission systems terminal
equipments. – Geneva : CCITT, 1991. – 6 p.
26. ITU–T. Recommendation 1.350. General Aspectsof Qualityof Serviceand Network
Perfomance in Digital Networks, Including ISDN. – Geneva : CCITT, 1988. – 56 p.
27. ITU–T. Recommendation 1.362. B–ISDN ATM Adaptation Layer (AAL) Functional
Dicription. Rev. l. – Geneva : CCITT, 1991. – 6 p.
28. ITU–T. Recommendation 1.413. BISDN User-Network Interface. Rev. 1. – Geneva : CCITT,
1991. – 15 p.
29. ITU–T. Recommendation 1.321. ISDN Protocol Reference Model Blue Book, Fascicle III.8.
– Geneva : CCITT, 1991. – 27 p.
30. Соловяненко Д. В. Наукові бібліотеки та перспективні Інтернет- технології /
Д. В. Соловяненко, Л. Й. Костенко // Бібл. вісн. – 2011. – № 6. – С. 45–47.
31. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование, анализ / М. Шварц. – Москва :
Наука, 1992. – Ч. 1. – 336 с.
32. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование, анализ / М. Шварц. – Москва :
Наука, 1992. – Ч. 2. – 272 с.
33. Протоколы и методы управления в сетях передачи данных : пер. с англ. под ред.
Ф. Ф. Куо. – Москва : Радио и связь, 1985. – 480 с.
34. Khanvilkar S. et al. Multimedia Networks and Communication // Electrical Engineering
Handbook / edited by W. K. Chen. – [S. l.] : Academic Press, 2004. – P. 401–425.
References
1. Hakh, I. P. (2005). Perspektyvy vprovadzhennya merezh intehralnoho obsluhovuvannya v
informatsiyno-bibliotechne seredovyshche [Prospects for the introduction of integrated service
networks information and library environment]. Dokumentoznavstvo. Bibliotekoznavstvo.
Informatsiyna diyalnist: Problemy nauky, osvity, praktyky: zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt.
konf. – Documentation. Library. Information activities: Problems Science, Practice: Coll. Intern
materials. scientific-practic. conf., Kyiv, 17–18 May 2005, issue 1, pp. 155–158 [in Ukrainian].
2. Hakh, I. P. (2013). Neobkhidnist ta perspektyvy vprovadzhennia tsyfrovykh merezh
intehralnoho obsluhovuvannia dlia peredachi multymediinoi informatsii v informatsiinobibliotechnomu seredovyshch [The need and prospects for introduction of integrated services digital
network for the transmission of multimedia information in the library environment]. Naukovi pratsi
Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky
National Library of Ukraine, issue 36, pp. 353–375 [in Ukrainian].
3. Hakh, I. P. (2015). Modeli cyfrovyx merezh intehral’noho obsluhovuvannya v informacijnobibliotechnomu seredovyshhi: vidpovidnist’ suchasnym vymoham [Models of integrated services
digital networks in information and library environment: compliance with modern requirements].
324

Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 41, pp. 609–623 [in Ukrainian].
4. Lyuis, K. (1997). Kachestvo obsluzhivaniya, ili kak dobitsya neravenstva v mire ravnopraviya
[Quality of service, or how to achieve equality in the world inequality]. Seti i sistemyi svyazi –
Networks and communication systems, issue 11, pp. 58–61 [in Russian].
5. Prilozhenie 10 k Konventsii ICAO [Annex 10 to the Convention ICAO]. Sistemyi svyazi –
Networks and communication systems, Montreal, ICAO (1995), issue 3 [in Russian].
6. Rukovodstvo po tehnicheskim polozhennyam dlya seti aviatsionnoy elektrosvyazi ATN.DOC
9705 AN/956 [Manual of Technical Provisions for the Aeronautical Telecommunication Network
ATN.DOC 9705 AN/956]. Montreal, ICAO [in Russian].
7. Konahovich, G. F., Pauk, S. M., Shevchenko, F. A., & Al-Henti, M. F. (1997). Osnovyi
razvitiya mobilnyih telekommunikatsionnyih sistem [Basis for the development of mobile
telecommunication systems]. Kyiv, KMUGA [in Russian].
8. Konahovich, G. F., Suhopara, O. M., & Potapov, V. G. (2003). Suchasni merezhi peredachi
danih pidpriemstv TsA [Modern data network enterprise CA.]. Zahist Informatsiyi – Data
protection, issue 1, pp. 4–27 [in Ukrainian].
9. Konahovich, G. F., & Suhopara, O. M. (2002). Analiz printsipiv zahistu vid
nesanktsIonovanogo dostupu pidsistem keruvannya globalnih merezh peredachi danih [Analysis of
Principles for the Protection against unauthorized access control subsystems of global data
networks]. Zahist Informatsiyi – Data protection, issue 4 [in Ukrainian].
10. Bharat, T. Doshi; Ramesh Nagarajan, G. N.; SrinivasaPrasanna, M. Akber Qureshi. (2001).
Future WAN Architecture Drivenby Services, Traffic Volumeand Technology Trends. BellLabs
Technical Journal, January – June. (p. 13) [in English].
11. Zaharov, G. P. (1982). Metodyi issledovaniya setey peredachi dannyih [Methods of research
data networks]. Moscow: Radio i svjaz [in Russian].
12. Bokker, P. (1991). ISDN. Tsifrovaya set s integratsiey sluzhb. Ponyatiya, metodyi, sistemyi
[Digital network with integration of services. Concepts, methods, systems]. Moscow: Radio i svjaz
[in Russian].
13. Zaharov, G. P., Simonov, M. V., & Yanovskiy, G. G. (1993). Sluzhbyi i arhitektura
shirokopolosnyih tsifrovyih setey integralnogo obsluzhivaniya [Service and architecture of
broadband digital networks Integrated Services], issue 42. Moscow: Eko-trendz [in Russian].
14. Inosje, X. (1982). Integralnye cifrovye seti svjazi: vvedenie v teoriju i praktiku [Service and
architecture of broadband digital networks Integrated Services]. Moscow: Radio i svjaz [in
Russian].
15. Sharshakov, A. (1997). Buduschee setevyih tehnologiy [Future network technologies]. Seti –
Networks, issue 1, pp. 40–47 [in Russian].
16. Tobagi, F. A. (1990). Arhitekturyi vyisokoskorostnyih kommutatorov paketov dlya
shirokopolosnyih tsifrovih setey integralnogo obsluzhivaniya [Architecture of high-speed packet
switches for broadband integrated services digital networks]. TIIER, issue 1, pp. 105–142 [in
Russian].
17. Olifer, V. G., & Olifer, N. A. (2001). Kompyuternyie seti. Printsipyi, tehnologii, protokolyi
[Computer networks. Principles, technologies, protocols]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
18. Petrov, V. V., Kryuchin, A. A., Kostenko, L. I., Minina, N. N., Zaychenko, & N. Ya. (2010).
Formirovanie baz dannyih referativnoy informatsii – put k operativnomu obmenu rezultatami
nauchnyih issledovaniy [The formation of databases of bibliographic information – the path to rapid
exchange of research results]. Biblioteki natsionalnyih akademiy nauk: problemyi funktsionirovaniya,
tendentsii razvitiya – Library of the National Academies of Science: Problems of operation,
development trends, issue 8, 103–109 [in Russian].
19. Kostenko, L. Y. (2004). Prohrama rozvytku komp’yuternykh tekhnolohiy u Natsionalniy
bibliotetsi Ukrayiny imeni V. I. Vernadskoho [Program of Computer Technology in the National
Library of Ukraine Vernadsky]. Dokumentoznavstvo. Bibliotekoznavstvo. Informatsiyna diyalnist:
Problemy nauky, osvity, praktyky: zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Documentation.
Library. Information activities: Problems Science, Practice: Coll. Intern materials. scientificpractic. conf., Kyiv, 25–26 May 2004. (pp. 130–132) [in Ukrainian].
325

20. Shrayberg, Ya. (2010). Pervoe desyatiletie informatsionnogo veka: vliyanie informatsionnoelektronnoy sredyi na rol i pozitsiyu bibliotek v razvivayuschemsya obschestve: ezhegod. dokl.
konf. «Kryim» [The first decade of the information age: the influence of information and electronic
environment of the role and position of libraries in a developing society: ezhegod. rep. Conf.
«Crimea»]. Sudak; Moscow: preprogr. Russian National Public Library Center [in Russian].
21. Sovetov, B. Ya., & Yakovlev, S. A. (1990). Postroenie setey integralnogo obsluzhivaniya
[Construction of integrated services networks]. Saint Petersburg: Mashinostroenie [in Russian].
22. Kostenko, L. Y. (2007). Rozvytok kompyuterno-telekomunikatsiynykh tekhnolohiy u
Natsionalniy bibliotetsi Ukrayiny imeni V. I. Vernadskoho [The development of computer and
telecommunication technologies in the National Library of Ukraine Vernadsky].
Dokumentoznavstvo. Bibliotekoznavstvo. Informatsiyna diyalnist: Problemy nauky, osvity, praktyky:
zb. materialiv IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Documentation. Library. Information activities:
Problems Science, Practice: Coll. Materials IV Intern. scientific-practic. conf., Kyiv, 21–23 May
2007. (pp. 156–158) [in Ukrainian].
23. Mizin, I. A., Bogatyirev, V. A., & Kuleshov, A. P. (1986). Seti kommutatsii paketov [Packet
switching network]. Moscow: Radio i svjaz’ [in Russian].
24. Martin, Dzh. (1985). Vyichislitelnyie seti i raspredelennaya obrabotka dannyih [Computer
networks and distributed data processing]. Moscow: Finansyi i statistika, issue 1 [in Russian].
25. ITU–T. (1991). Recommendations G.781. General aspect sofdigital transmission systems
terminal equipments. Geneva: CCITT [in English].
26. ITU–T. (1988). Recommendation 1.350. General Aspectsof Qualityof Serviceand Network
Perfomance in Digital Networks, Including ISDN. Geneva: CCITT [in English].
27. ITU–T. (1991). Recommendation 1.362. B–ISDN ATM Adaptation Layer (AAL) Functional
Dicription. Rev. l. Geneva: CCITT [in English].
28. ITU–T. (1991). Recommendation 1.413. BISDN User-Network Interface. Rev. 1. Geneva:
CCITT [in English].
29. ITU–T. (1991). Recommendation 1.321. ISDN Protocol Reference Model Blue Book,
Fascicle III.8. Geneva: CCITT [in English].
30. Solovyanenko, D. V., & Kostenko, L. Y. (2011). Naukovi biblioteky ta perspektyvni Internettekhnolohiyi [Scientific Libraries and perspective Internet technologies]. Bibliotechnyi visnyk –
Library Journal, issue 6, pp. 45–47 [in Ukrainian].
31. Shvarts, M. (1992). Seti svyazi: protokolyi, modelirovanie, analiz [Communication networks:
protocols, modeling, analysis], issue 1. Moscow: Nauka [in Russian].
32. Shvarts, M. (1992). Seti svyazi: protokolyi, modelirovanie, analiz [Communication networks:
protocols, modeling, analysis], issue 2. Moscow: Nauka [in Russian].
33. Kuo, F. F. (1985). Protokolyi i metodyi upravleniya v setyah peredachi dannyih [Protocols
and management techniques in data transmission networks]. Moscow: Radio i svjaz [in Russian].
34. Khanvilkar, S. (2004). et al. Multimedia Networks and Communication. Electrical
Engineering Handbook, edited by W. K. Chen, S. 1., Academic Press, pp. 401–425 [in English].
Стаття надійшла до редакції 02.06.2016.
Ihor Gah,
Junior Research Associate,V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
Multimedia Technologies in Library Networks with Integrated Services
The article examines development of multimedia network technologies with the integration of
services at the library in terms of implementation and expansion of interlibrary information space,
analyzes multimedia technologies in library networks with integrated services, standards and data
transfer protocols in them.
Methods of design and analysis of digital networks of integrated services (ISDN) in the library
environment, and a single systematic approach to the evaluation of the transfer processes of
different classes of information and types of telecommunication services (maintenance) were
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analyzed.
The dependence of library networks with integrated services was studied and the following
information was received:
– comparative qualitative assessment of protocols opportunities for the species of
telecommunications services;
– options for the joint implementation of several types of service based on a protocol.
Thus, the general scheme of study and choice of algorithmic information ISDN structures will
consist of the following sequence:
– evaluation of the structure and characteristics of the quantity of traffic entering the network;
– determination on the basis of the evaluation desired characteristics of the designed network;
– investigation of possibilities of modern telecommunication protocols and selection of the most
appropriate for the projected network.
Conclusions about the feasibility and the implementation of certain types of service using the
latest protocols for the transmission of multimedia information in library and information
environment were made.
Keywords: libraries, information and library environment, multimedia information, multimedia
technology, digital network integration services, data standards, data streams, network protocols,
security of data.
Игорь Гах,
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Мультимедийные технологии в библиотечных сетях с интеграцией услуг
Статья посвящена развитию мультимедийных сетевых технологий с интеграцией услуг в
библиотеке в условиях внедрения и расширения межбиблиотечного информационного
пространства, проанализированы мультимедийные технологии в библиотечных сетях с
интеграцией услуг, стандарты и протоколы передачи данных в них.
Проведен анализ методик проектирования и анализа цифровых сетей интегрального
обслуживания (ЦСИО) в библиотечной среде, а также единого системного подхода к оценке
процессов передачи различных классов информации и видов телекоммуникационных
сервисов (обслуживание).
Исследованы зависимости библиотечных сетей с интеграцией услуг и найдена
возможность получить следующие сведения:
– сравнительные качественные оценки возможностей протоколов для рассматриваемых
видов телекоммуникационного обслуживания;
– варианты совместной реализации нескольких видов обслуживания на основе одного
протокола.
Таким образом, общая схема обоснования и выбора алгоритмической информационной
структуры ЦСИО будет состоять из такой последовательности:
– оценка структуры и количественных характеристик трафика, входящего в сеть;
– определение на основании этого желаемых характеристик проектируемой сети;
– исследование возможностей современных телекоммуникационных протоколов и выбор
наиболее целесообразных для проектируемой сети.
Сделаны выводы о возможности технической реализации и внедрения определенных
видов обслуживания с использованием современных протоколов для передачи
мультимедийной информации в информационно-библиотечной среде.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІБЛІОТЕК В
ОПРАЦЮВАННІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
У статті розглянуто використання електронних технологій та кооперування в організації роботи
бібліотек з періодичними виданнями. Окрему увагу приділено розвитку електронних текстових ЗМІ
як сегмента українського інформаційного простору, а також використання цього ресурсу в роботі
бібліотек.
Ключові слова: інтернет-ЗМІ, електронна періодика, вебліографія, інформаційно-аналітичний
продукт.

Періодика є популярним і затребуваним ресурсом, який не втрачає свого значення в
інформуванні про найважливіші події, явища, політичні процеси сучасної історії.
Незважаючи на доступність теле- та аудіоконтенту до споживача інформаційних послуг,
текстові ЗМІ не втрачають свою аудиторію та продовжують користуватися попитом. На
Всесвіт- ньому конгресі новинних ЗМІ, який відбувався у Вашингтоні в червні 2015 р.,
відмічалося, що у всьому світі близько 2,7 млрд людей читають друковані газети, а понад
770 млн – газети на цифрових платформах ПК [1]. Ці цифри говорять про те, що кількість
читачів періодичних видань значно перевищує половину дорослого населення світу. В
Україні преса має свого постійного читача. Щорічно в нашій країні з друку виходить понад
4 тис. газет і журналів найрізноманітнішої тематики, активно розвивається сегмент
електронних текстових ЗМІ [2]. Свій внесок у наближенні друкованого слова засобів масової
інформації до читача роблять бібліотечні установи. Про роботу бібліотеки з періодикою та
читацький попит на ці видання можна скласти уявлення, ознайомившись зі статистикою, яку
оприлюднює Національна парламентська бібліотека України. Так, станом на 2014 р. у
сховищах обласних наукових універсальних бібліотек і публічних бібліотек України
зберігалося 9,1 млн пр. періодичних видань, що загалом становило 4,8 % від їхнього
бібліотечного фонду. При цьому книговидача з періодики за рік становила 82,3 млн пр. тобто
31 % від річної книговидачі у цих установах [3, с. 19–20]. Загалом періодика становить дуже
незначну частину бібліотечного фонду, але є дуже рухливим фондом (зауважимо, що кожне
третє видання, до якого звертається читач, – газета або журнал). Такий попит обумовлений
специфікою цього ресурсу, його характеризують актуальність тематики, оперативність і
регулярність виходу в світ. Періодика забезпечує неперервність інформування про події, які
відбуваються. «Газети постійно відбирають соціально значущу для сучасників інформацію,
щодня оприлюднюють відомості про найважливіші події, явища, політичні процеси сучасної
історії. Повідомлення газет є безпосереднім синхронним відображенням дійсності...», –
зазначає історик, дослідник українського пресознавства Г. Рудий [4].
Виходячи з даних, наведених у статистичному збірнику «Бібліотечна Україна в цифрах»
[3, с. 22–25], порівняння руху фонду періодичних видань за різними типами бібліотек
показує, що найбільший попит на газети та журнали спостерігається у обласних наукових
універсальних бібліотеках, тут періодика становить 47,8 % від річної книговидачі, у
публічних бібліотеках цей показник становить 28,8 %, у тому числі в бібліотеках сільської
місцевості – 19,6 %. Ці формальні показники наочно відображають значущість ресурсу
текстових ЗМІ для українського читача і ту колосальну працю, яку вкладають українські
бібліотеки для задоволення читацького попиту на найновішу та злободенну інформацію.
Залучення комп’ютерної техніки для організації бібліотечної роботи покликане полегшити
цей процес.
Розвиток інформаційної сфери та поширення електронних технологій накладають свій
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відбиток на роботу бібліотеки з періодичними виданнями, при цьому традиційні форми
роботи доповнюються новими, які викликані часом і стали можливими внаслідок появи
нових технічних можливостей та входження в наше життя такого явища, як електронний
інформаційний простір. Процес комп’ютеризації бібліотек, який триває в Україні, вніс зміни
до всіх ланок бібліотечної роботи, у тому числі і в роботу з періодичними виданнями, при
цьому розширилося коло охоплення джерел інформації, адже на сьогодні бібліотекар
здійснює роботу не тільки з періодичними виданнями, які виходять з друку, а й працює в
електронному інформаційному просторі з текстовими електронними ЗМІ. Активне
включення бібліотеки до роботи з цифровою періодикою є перспективним напрямом ще й
унаслідок світової тенденції до поступового переформатування інформаційного простору, у
розвинутих країнах невпинно відбувається зменшення сегмента друкованої періодики та
зростання електронної.
У цьому дослідженні було поставлено за мету виявити тенденції, що відбуваються в роботі
з періодичними виданнями в умовах проведення комп’ютеризації та інтернетизації
бібліотечних установ. У зв’язку з цим було поставлено завдання розглянути, як робота з
друкованою періодикою та електронними текстовими ЗМІ розкривається на сайтах
бібліотечних установ.
Використання нових можливостей електронних технологій та Інтернету в роботі бібліотек
є предметом уваги багатьох дослідників. Численні публікації в професійних виданнях
зосереджують увагу на створенні та функціонуванні корпоративних бібліотечних об’єднань з
метою забезпечення ефективності використання їхніх ресурсів, у тому числі і з метою
обробки періодичної преси для ведення каталогів і картотек, створення інформаційнобібліогрфічних продуктів. Зокрема, цій тематиці присвячені праці О. Мар’їної [5],
О. Пастушенко [6], М. Кузнецової [7], Н. Самохіної [8], С. Назар’євої [9] та ін. Питання
розробки вебліографічних списків і роботи бібліотеки з електронними текстовими ЗМІ
досліджують Л. Трачук [10], В. Степанов [11] та ін. Інформація про нові форми роботи з
друкованою та електронною періодикою міститься на сайтах бібліотек. Також матеріал для
аналізу містять статистичні збірники, результати соціологічних досліджень, моніторингу
регіональної преси та роботи бібліотек. При роботі зі статистичними даними щодо
комп’ютеризації бібліотек, складу бібліотечних фондів, річної книговидачі було використано
статистичний метод, який дає змогу провести аналіз і співставлення абсолютних показників.
Щоб якісно задовольнити читацький попит, бібліотечні працівники виконують комплекс
робіт з друкованими періодичними виданнями, здійснюють каталогізацію та обробку видань,
бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, довідкове консультування, займаються
створенням рекомендаційної бібліографії, картотек статей, організовують книжкові виставки
та проведення масових заходів тощо. Завдяки оптимальній організації бібліотечного процесу
створюються всі умови для того, щоб читач мав змогу відвідати бібліотеку та ознайомитися з
виданнями, які наявні в бібліотечному фонді. Використання комп’ютерної техніки
розширило можливості бібліотек у роботі з друкованою періодикою, а поява бібліотечних
сайтів зробила можливим надавати інформаційні послуги через мережу, охоплюючи значно
більшу кількість читачів. Перевага всіх бібліотечних ресурсів, які відкриті через інтернетмережу, полягає у швидкому та легкому доступі до інформації, при цьому користувач має
змогу здійснювати пошук або знайомитися з джерелами в зручний для себе час дистанційно,
без відвідування бібліотечної установи.
На сьогодні робота бібліотекаря з періодичними виданнями спирається на традиційну
методику з використанням нових можливостей електронного комп’ютерного середовища.
Електронні технології у роботі з друкованою періодикою дали змогу полегшити значну
частину операцій з обробки літератури та обслуговування читачів, при цьому докорінно
змінився алгоритм виконання окремих операцій бібліотечної роботи. Саме залучення
комп’ютерної техніки зробило можливим створення електронного каталогу, кооперацію
зусиль бібліотек в аналітичній обробці газет і журналів для ведення картотек статей з метою
уникнення дублювання, оцифрування періодики минулих років і формування електронних
колекцій літератури, відкриття доступу читачам до аналітично-бібліографічних продуктів за
матеріалами преси через бібліотечний сайт, інформування в мережі про нові надходження,
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книжкові виставки, масові заходи для читачів тощо. Простота роботи та широкі можливості
комп’ютерних програм дають змогу будь-якій бібліотеці створювати електронні бібліографічні ресурси, доступні в стінах бібліотеки або через Інтернет.
Бібліотеки, обладнані комп’ютерами, дістали можливість здійснювати каталогізацію
видань в електронній формі. При цьому електронний каталог (ЕК) як додатковий сервіс
полегшує читачеві пошук необхідної літератури, який можна здійснювати як безпосередньо
в бібліотеці, так і через сайт. Електронний каталог у бібліотеках сприяє всебічному
розкриттю складу та змісту фонду бібліотеки, забезпечує багатоаспектний оперативний
пошук інформації про наявність документів у фонді бібліотеки, інтегрує інформаційні
ресурси бібліотеки в інформаційний простір регіону та мережу Інтернет, створює
інформаційний комфорт для користувача. ЕК одночасно об’єднує в собі функції алфавітного
та систематичного каталогів, а також спеціальних картотек, зокрема, за видами документів, у
тому числі й систематичної картотеки статей періодичних видань. Електронний каталог є
надзвичайно ефективною інформаційно-пошуковою системою, оскільки дає змогу швидко
отримати літературу за темою, предметом. Записи в ЕК відкриваються читачеві згідно з
інформаційним запитом у вигляді ключових слів або словосполучень, введених у строку
«Пошук». На жаль, на сьогодні роботу з ЕК можуть здійснювати читачі дуже незначної
кількості публічних бібліотек. Так, аналіз статистичних даних, які оприлюднює Національна
парламентська бібліотека України, показує, що у 2014 р. електронний каталог вели лише
2,6 % публічних бібліотек [3, с. 58].
Додатково до сервісу електронного каталогу деякі бібліотеки окремим блоком на своїй
веб-сторінці розміщують деталізовану інформацію про періодичні видання, що входять до
бібліотечного фонду. Зокрема, такі дані наводить Волинська державна обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Олени Пчілки. У повідомленні на сайті розповідається про періодичні
видання обласного та районного рівнів, які зібрані бібліотекою за період її існування,
наводиться перелік цих видань. З інформації, розміщеної на сторінці, читач може дізнатися
про монографії-дослідження регіональної періодики, яка є у бібліотеці [12].
Бібліотеки обмежені у фінансуванні і, як правило, не мають змоги здійснити передплату на
всі періодичні видання, які могли б зацікавити читача, водночас невеликі площі бібліотечних
книгосховищ обумовлюють обачливе формування бібліотечних фондів і не дають змоги
накопичувати великі обсяги літератури. Цю проблему частково бібліотеки вирішують,
пропонуючи читачу послуги міжбібліотечного абонементу, який передбачає замовлення
видань на вимогу читача з фондів інших бібліотек за умови відсутності їх у власному фонді.
Комп’ютеризація та підключення до Інтернету відкрили цю інформацію читачам через
бібліотечний сайт. На сайтах багатьох обласних універсальних наукових бібліотек можна
ознайомитися зі «Зведеними каталогами періодичних видань», які передплачені провідними
бібліотеками обласних центрів. Створення зведених каталогів дає змогу бібліотекам
скоригувати свою підписку, враховуючи фонди інших бібліотек регіону, та більш ефективне
використання цього ресурсу. У цих каталогах обов’язково наводяться дані про
місцезнаходження газети чи журналу. Зведені каталоги є інформаційним посібником для
читачів, працівників бібліотек і установ області. Порівняння цього ресурсу на сайтах різних
бібліотек показує, що, хоча вони подібні за змістом, усі складені за різним принципом.
Зведені каталоги одних біб- ліотек відкриваються списком у вигляді текстового документа,
наприклад, такий вигляд має ресурс, підготовлений Житомирською обласною універсальною
науковою бібліотекою ім. Олега Ольжича, Дніпропетровською ОУНБ ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія, Закарпатською ОУНБ ім. Ф. Потушняка [13]. Інші мають
вигляд електронного каталогу, як ми можемо це побачити на сайтах Кіровоградської ОУНБ
ім. Д. Чижевського, Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка [14]. На сайтах цих бібліотек
читач не побачить списку всіх періодичних видань, які надходять до провідних бібліотек
міста, але, знаючи назву видання, може здійснити пошук через пошукову строку.
Періодичні видання є одним з основних джерел формування та наповнення систематичної
картотеки статей і тематичних картотек, які ведуть публічні бібліотеки. Робота над
створенням картотек надзвичайно кропітка, вона передбачає перегляд статей з періодики та
книжкових видань бібліографом, який складає аналітичний опис, анотацію, систематизує
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картки. Комп’ютеризація та залучення бібліотек до інтернет-простору дали змогу порушити
питання про кооперацію зусиль окремих бібліотечних установ у цій роботі. В Україні перші
корпоративні об’єднання бібліотек виникли наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Ініціатива в
цьому питанні належить обласним універсальним науковим бібліотекам, вони є
координатором публічних бібліотек і бібліотечних ресурсів регіону. За їхньої ініціативи, на
кооперативних засадах, обов’язковим є створення зведених каталогів періодичних видань,
передплачених бібліотеками регіону [6].
Зміст кооперативної взаємодії складається з того, що бібліотека-учасниця бере на себе
відповідальність за аналітичний розпис кількох газет і журналів, чітко закріплених за нею, і
має можливість використовувати весь масив БД. Загальну координацію дій здійснює
бібліотека- координатор. Така координація роботи цілої мережі бібліотек сприяє більш
ефективній організації робочого процесу, економії робочого часу та уникненню дублювання
в роботі. На сайтах ОУНБ міститься інформація про умови створення та перший досвід такої
кооперації. Наприклад, Рівненська ОУНБ повідомляє про успішний досвід кооперування
зусиль більше ніж двох десятків бібліотек області, які утворили корпоративне бібліотечне
об’єднання. Також повідомляється, що «щорічно у рамках корпоративного об’єднання
обробляється більше 150 періодичних видань. Кожен з членів корпоративного об’єднання
опрацьовує приблизно по чотири-сім назв періодичних видань, а отримує інформацію з 18–
30 джерел». Інформація, яку отримує Рівненська ОУНБ, після відповідної редакції
переноситься в електронну базу даних і регулярно розсилається іншим членам корпорації
[15].
Дніпропетровська ОУНБ повідомляє про створення робочої групи з реформування
бібліотечної галузі в області, про основні завдання та терміни виконання робіт зі створення
регіонального проекту «Електронний каталог». Серед очікуваних результатів регіонального
проекту – завершити у 2018 р. організаційні роботи зі створення зведеного краєзнавчого
каталогу статей з періодичних видань «Дніпропетровщина» в автоматизованій системі
віддаленого доступу [16]. На сайті Кіровоградської ОУНБ повідомляється про ініціативу
створення онлайнового центру кооперативної каталогізації для бібліотек Кіровоградської
області та об’єднання зусиль в обробці регіональних періодичних видань [17].
Ще одним ресурсом, який створюється за матеріалами періодичних видань і став
відкритим для широкого загалу внаслідок проведення комп’ютеризації бібліотек і
підключенню до Інтернету, є бібліографічні списки та покажчики краєзнавчого характеру,
які готуються на постійній основі. Відділи краєзнавства обласних наукових бібліотек
проводять велику роботу, відслідковуючи публікації періодичної преси про розвиток свого
краю, історію, соціальне та політичне життя регіону. Моніторинг періодичних видань дає
змогу виявляти публікації, які є цінним джерелом місцевих новин, адже преса становить
найбільш мобільну та оновлювану частину бібліотечного фонду, звертаючись до якої читач
дізнається про останні події, що відбуваються в суспільстві. Результатом моніторингу
періодики обласними науковими бібліотеками є краєзнавчі бібліографічні списки та
покажчики за матеріалами центральної та регіональної преси. Наприклад, окрема сторінка
бібліотечного сайту Дніпропетровської ОУНБ відкриває нам ресурс «Дніпропетровщина на
сторінках центральних періодичних видань», який має свою структуру та постійні рубрики.
У кожної бібліотеки дещо інші подача та групування матеріалу, охоплення джерел
(центральна або регіональна преса), періодичність випусків бібліографічних матеріалів,
відрізняються вони і за наявністю довідкового апарату, анотації тощо. Наприклад,
Житомирська ОУНБ – готує випуски видання двічі на рік, Закарпатська ОУНБ –
щоквартально, Запорізька ОУНБ – двічі на місяць (24 випуски на рік), сайт
Дніпропетровської ОУНБ відкриває матеріали єдиним суцільним блоком, у якому матеріали
подаються у зворотнохронологічному порядку, що дає змогу користувачам оперативно
ознайомитися з найновішими публікаціями. Дніпропетровська та Запорізька ОУНБ готують
випуски, використовуючи тільки матеріали центральної преси. Бібліографічний покажчик
Закарпатської ОУНБ підготовлений за матеріалами як центральних, так і регіональних
текстових ЗМІ і виходить одним випуском, Житомирська ОУНБ, відповідно, групує свої
матеріали у два окремі видання. Але незважаючи на специфіку подачі матеріалів, ці видання
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є цінним джерелом інформації про регіон, наближуючи публікації періодичної преси до
українського читача, не даючи загубитися їм у надзвичайно великому інформаційному
масиві та часі. Адже завдяки кропіткій роботі бібліотечних працівників з року в рік
збираються та систематизуються дані про газетні та журнальні статті краєзнавчої тематики.
Так, робота над бібліографічним покажчиком «Закарпаття на сторінках преси» ведеться три
десятиріччя – з 1986 р., а архів цих видань, відкритий на бібліотечному сайті для
українського читача, містить інформацію про життя регіону з 2003 р. [18].
Матеріали періодичних видань широко використовуються і при підготовці тематичних
бібліографічно-аналітичних продуктів бібліотек, які виходять одним випуском. Це можуть
бути бібліографічні списки, покажчики, фактографічні матеріали тощо. Зокрема, у
бібліографічному покажчику «Кіровоградська область: поступ розвитку», який було
підготовлено працівниками Кіровоградської ОУНБ до 75-річчя утворення Кіровоградської
області, представлені книги та статті періодичних видань, присвячені історії та сучасному
життю Кіровоградської області [19].
Прикладом фактографічної підбірки може служити корисний пізнавальний ресурс
«Хроніка культурного життя Кіровоградщини», який розробляють співробітники
Кіровоградської ОУНБ. Матеріали подаються на веб-сторінці у вигляді анонсу, оновлюються
кожного місяця і розповідають про масові заходи та книжкові виставки бібліотек,
найважливіші культурні події міста в царині музики, живопису, театру. Повідомляється, що
при підготовці матеріалів використовуються періодика та неопубліковані джерела [20].
Більш повному розкриттю колекції друкованих видань, які входять до бібліотечних
фондів, сприяє створення електронного ресурсу відкритого доступу оцифрованих
документів. Головні переваги оцифровки полягають у тому, що вона дає змогу зберегти
рідкісні книги, старі журнали та газети, зробити електронну копію на випадок втрати
видання, відкриває доступ до цих видань через сайт або внутрішньобібліотечну комп’ютерну
мережу, а також розширює коло читачів цих видань. Про свій досвід створення електронного
депозитарію LIBO розповідає Житомирська ОУНБ ім. Олега Ольжича. Повідомляється, що з
2013 р. бібліотекою оцифровано 114 документів. Електронний депозитарій складається з
чотирьох частин, однією з яких є колекція оцифрованих періодичних видань краєзнавчої
тематики (електронна бібліотека LIBO) [21].
Бібліотечний сайт є майданчиком для інформування читачів про віртуальні та локальні
книжкові виставки, а також масові заходи, які проводяться у бібліотеці із залученням
періодичних видань, що також сприяє їхній популяризації. Інтернетизація бібліотек зробила
можливим електронне довідково-бібліографічне обслуговування, частина бібліотек надає
таку послугу, розмістивши на сайті електронну адресу, що відкриває додаткові можливості
для роботи, зокрема, і з періодичними виданнями. Уже понад 10 років в Україні діє
об’єднана віртуальна довідкова служба бібліотек «Віртуальна бібліографічна довідка». У
рамках цього проекту свої зусилля об’єднали бібліографи близько двох десятків бібліотек,
серед яких співробітники дитячих, вузівських, ОУНБ, міських публічних бібліотек [22].
Водночас варто зауважити, що всі зазначені вище форми роботи з періодичними
виданнями з використанням електронних технологій на сьогодні не можуть бути
впроваджені в роботу переважної більшості українських публічних бібліотек, адже ступінь
комп’ютеризації бібліотечної галузі доволі низький. Так, в Україні послуги читачам у 2014 р.
надавало 16 тис. публічних бібліотек, з яких 13,2 тис. (83 %) працювало у сільській
місцевості. Із загальної кількості українських публічних бібліотек лише кожна четверта була
оснащена комп’ютерною технікою, при цьому сільські бібліотеки забезпечені технікою
значно гірше, ніж міські – ступінь комп’ютеризації бібліотек у селах становить лише 13 %.
Також треба враховувати, що не всі бібліотечні установи, які мають у своєму розпорядженні
комп’ютерну техніку, підключені до мережі Інтернет. Загалом по країні станом на 2014 р. до
Інтернету було підключено 20,7 % публічних бібліотек, у сільській місцевості цей доступ
мали 11 % установ. Ці дані говорять про те, що процес включення бібліотечної мережі до
інтернет-середовища перебуває на стадії становлення і ще далекий до завершення. Також
зауважимо, що, не зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, цей процес триває і
кількість бібліотек, які оснащені комп’ютерною технікою, постійно збільшується.
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Таблиця
Забезпеченість бібліотек комп’ютерною технікою
та стан відвідуваності бібліотечних сайтів у 2014 р.

Рік

Кількість бібліотек, які
оснащені комп’ютерами

Кількість звернень на веб-сайти бібліотек, тис.

у тому числі
усьо
го ОУНБ Публічні
бібліо
теки

з них:

у тому числі
усього

з них:
ОУНБ

Публічні
бібліо
теки

у сільській
місцевост
і
2014 4013

21

3951

2087

у сільській
місцевості

13
323,6

4087,0

7191,0

445,7

Джерело: Бібліотечна Україна в цифрах (2013–2014 рр.): стат. зб. / Нац. парламентська
б-ка України / підгот. О. Лахно. – К., 2015. – С. 7, 10.
З даних, наведених у таблиці, видно, що бібліотечні сайти – затребуваний ресурс.
Статистика підтверджує зростання популярності та затребуваності електронних бібліотечних
сервісів і тенденцію до збільшення звернень на веб-сайти публічних бібліотек майже у всіх
регіонах. Так, у 2014 р. було зафіксовано 13,3 млн звернень до послуг бібліотек за
допомогою мережі Інтернет. Порівняння показника відвідування веб-сайтів ОУНБ, міських і
сільських бібліотек показує, що найбільш активно читачі користуються інформацією саме із
сайтів обласних універсальних бібліотек. Кількість звернень до інформації, яка розміщена на
сайтах 21 ОУНБ, становить майже 4 млн. Найменше відвідувань сайтів сільських бібліотек,
хоча залучення читачів і до цього ресурсу з року в рік збільшується.
Для бібліотек велике значення має формування оптимального фонду періодичних видань,
повноцінне використання бібліотечного фонду та довідково-бібліографічного апарату.
Соціологічні обстеження, які періодично проводять окремі бібліотеки, дають можливість на
основі отриманих даних виявити рівень задоволення інформаційних потреб користувачів
фондом періодичних видань. Подібне обстеження у 2014 р. провела Сумська ОУНБ, про що
повідомляється на сайті бібліотеки. У опитуванні взяли участь близько 200 респондентів.
Анкетування виявило, що переважна більшість респондентів постійно знайомляться з
матеріалами друкованих ЗМІ, при цьому половина з них дізнаються про новини з
електронних періодичних видань. Під час опитування було виявлено, які саме газети та
журнали користуються найбільшим попитом, а також видання, які необхідні для роботи,
навчання, підвищення професійної освіти, але відсутні в бібліотечному фонді. На сайті
Сумської ОУНБ представлені електронні бази даних (ЕБД), серед яких «Зведений каталог
періодичних видань провідних бібліотек м. Суми» та каталог «Місцеві періодичні видання
Сумської ОУНБ, районних і міських бібліотек (1944–2010)». На запитання «Чи користуєтесь
ЕБД, які знаходяться на веб-сайті ОУНБ?» 41,5 % респондентів відповіли, що
використовують електронні ресурси бібліотеки, а 57,4 % – ні. При порівнянні груп опитаних
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читачів – студентів і спеціалістів – виявилося, що переважна кількість студентів (63 %)
користується ЕБД бібліотеки, водночас як серед спеціалістів цей показник значно нижчий
(39,6 %). Таким чином, студентство є більш активним споживачем електронних ресурсів.
Анкетування показало, що респонденти цікавляться та є постійними читачами місцевих
періодичних видань. Читачі подали свої пропозиції щодо покращення забезпечення
періодикою, серед яких: збільшення репертуару журналів і газет, наявність районних і
міських газет, своєчасне надходження цих видань до бібліотеки, а також побажання не
скорочувати фінансування на передплату [23].
Оснащення комп’ютерною технікою та підключення до Iнтернету відкрило доступ
бібліотеці до всесвітнього електронного інформаційного середовища, а отже, і до
електронних текстових джерел. Новим напрямом роботи бібліотечних установ у контексті
роботи з періодичними виданнями стало долучення до електронної періодики.
Електронні текстові ЗМІ відкриті в Інтернеті для користувача та не входять до
бібліотечного фонду, але за бібліотекою лишається важлива функція навігатора та
консультанта в пошуку джерел в електронному просторі. Щоб допомогти читачам
зорієнтуватися в електронній періодиці, бібліотеки складають вебліографічні списки, які
розміщують на своїх веб-сторінках. Це новий напрям роботи, але він активно розвивається.
Вебліографічні списки та посібники складаються із згрупованих у розділи чи розташованих у
довільному порядку описів електронних ресурсів віддаленого доступу. Основним завданням
укладачів вебліографічних списків є відбір і систематизація найцінніших ресурсів Інтернету.
Залежно від завдань, поставлених кожною конкретною бібліотекою, цей ресурс відрізняється
за напрямом, тематикою та призначенням, читацькою аудиторією. На сьогодні бібліотеки
пропонують українському читачу електронні списки всеукраїнських газет і журналів,
регіональних ЗМІ, тематичні та універсальні підбірки періодики. Лише ретельний аналіз і
відбір джерел працівниками бібліотек дає змогу сформувати необхідний перелік інтернетресурсів з якісним контентом.
Прикладом вебліографічного списку може служити веб-сторінка Кіровоградської ОУНБ
«Преса в Інтернет». Ця сторінка відкриває доступ читачу до найвідоміших
загальноукраїнських електронних ЗМІ, електронної періодики Кіровоградщини,
літературних видань України. Усі позиції в списку мають вигляд гіпертексту і дають змогу
перейти безпосередньо до видання [24]. Надзвичайно корисним для читача є і список
електронних журналів з різних галузей знання, який підготувала бібліотека. На сторінці
зазначається: «У зв’язку з різними причинами, передплата періодичних видань останніми
роками скоротилася. Та тільки для вас ми підготували список журналів – близько 180
джерел, яких наша бібліотека не отримує, але які ви можете прочитати у всесвітній мережі
Інтернет онлайн (повнотекстові версії)» [25]. Окремі позиції в списку мають пояснювальну
записку, у якій вказано періодичність виходу видання, його спрямування. Центрами зі
створення вебліографічних списків є провідні бібліотеки України, що мають доступ до
глобальної мережі. Рекомендаційні списки електронних ЗМІ пропонують читачам ряд
обласних наукових бібліотек (Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська, Івано-Франківська,
Чернігівська та ін.), районні, міські, відомчі бібліотеки тощо [26]. Водночас через те що цей
напрям роботи в процесі розвитку, на багатьох бібліотечних сайтах цей ресурс відсутній.
Дослідниця з цього питання Л. Трачук відмічає, що вебліографічна діяльність поки що
«характеризується неузгодженістю, відсутністю координації, дублюванням інформації при
створенні вебліографічних джерел». Вона висунула пропозицію узгодити дії зі створення
таких ресурсів з метою покращення їхньої якості та вдосконалення пошукових можливостей.
Л. Трачук наголошує, що для уникнення дублювання в роботі та з метою уникнення
недоцільного використання трудових і фінансових ресурсів, спеціальним бібліотекам «варто
розробити ґрунтовні галузеві вебліографічні посібники, ОУНБ – зосередитися на
впорядкуванні краєзнавчих електронних ресурсів віддаленого доступу, а завдання створення
універсальних чи багатогалузевих вебліографічних посібників залишити національним
бібліотекам України» [10]. Важливою умовою ефективного використання вебліографічних
посібників є актуалізація наведеної в них інформації. Електронний простір дуже рухливий,
він швидко змінюється, одні видання з’являються, інші припиняють своє існування, отже,
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вебліографія потребує постійної уваги, уточнення та доповнення. У цій роботі значну
допомогу можуть надати користувачі. Окремі бібліотеки розміщують на сайті прохання до
читачів повідомляти про знайдені неточності та недіючі посилання.
Зауважимо, що з електронними джерелами читач також може ознайомитися, працюючи в
інтернет-центрах, які відкриваються в бібліотеках. Велика їх кількість почала працювати
завдяки міжнародній програмі «Бібліоміст», яка здійснювалась в Україні з 2009 р.
Інформація про роботу інтернет-центрів міститься на сайтах бібліотечних установ.
Знайомство з електронними ресурсами через вебліографію та забезпечення доступу
читачам до електронної періодики в інтернет-центрах не обмежують роботу бібліотек з
електронними ЗМІ. Надзвичайно великі масиви інформації значно ускладнюють для
користувача пошук інформації. Важко відслідкувати зміни соціального, економічного та
політичного стану країни, окремих явищ або проявів суспільного розвитку, якщо для цього
треба проводити тривалий моніторинг ЗМІ на базі великої кількості джерел. Проблему
виявлення та наближення до користувача необхідної інформації з великих документальних
масивів розв’язують інформаційно-аналітичні структури при бібліотеках.
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади (СІАЗ) Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського має великий досвід роботи з документальними
масивами та виконання тематичних інформаційних запитів. Основним джерелом проведення
аналізу інформаційного пошуку служби є українські ЗМІ, у тому числі й регіональна
періодика, яка більш детально та повно розкриває суспільні процеси, що відбуваються в
регіонах. Джерельна база, яка використовується при підготовці бюлетенів СІАЗ, постійно
оновлюється, перевіряється та розширюється. Фахівці СІАЗ готують підбірки оперативної
інформації за певний відрізок часу про події в політичному, соціально-економічному,
науковому житті, які оформлюються у вигляді бюлетенів повнотекстової інформації. Інформаційно-іналітичні випуски СІАЗ відкриті для читачів на сайті Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського. Регулярно здійснюючи моніторинг українських ЗМІ, фахівці
служби проводять відбір ґрунтовної інформації за темами випусків, враховуючи всі
особливості медіа-простору, у тому числі перенасиченість передруками, прес-релізами,
намагаючись відбирати зважені публікації та уникати при формуванні випусків матеріали,
які можна поставити під сумнів, замовні статті, «джинсу» тощо.
Цікаве дослідження на основі електронних текстових ЗМІ провела координатор одеської
експертної групи Інституту демократії ім. П. Орлика Н. Стеблина. Відмічаючи велику
кількість передруків в українських ЗМІ, вона зауважує, що причина цього явища криється у
намаганні максимально розширити контент, з чим пов’язана насамперед доходність видань,
адже більше заходів читача на сторінку отримує той, хто повідомляє про подію найшвидше.
У результаті такої політики редакцій електронних ЗМІ перевага фактично надається
кількості публікацій, а не якості підготовлених матеріалів. Читач бачить наслідки цього
явища, відкриваючи цілі стрічки абсолютно ідентичних публікацій на різних сайтах.
Н. Стеблина, проаналізувавши контент чотирьох найбільш популярних електронних
текстових ЗМІ з різних регіонів – Донецька, Львова, Харкова та Одеси, робить висновок, що
кількість власних повідомлень на сайтах дуже незначна й коливається від 4 до 10 %. Вона
також простежує взаємозв’язок між обсягами видання та кількістю якісно підготовлених
матеріа- лів: «Простежуємо таке правило: чим більше новин публікує видання, тим менше
серед них власних повідомлень». Згідно з матеріалами дослідження, кількість збалансованих
повідомлень обстежених сайтів коливається від 8 до 37 %, при цьому переважна більшість
новинних повідомлень містить тільки одну точку зору, у стрічках текстових ЗМІ велика
кількість «джинси», матеріалів з ознаками замовності.
Н. Стеблина висловлює думку, що український ринок електронних регіональних ЗМІ є
надто перенасиченим. Видання передруковують одне одного, водночас власні ексклюзивні
матеріали губляться у великому масиві інформації.
«Якщо говорити про сайти, то в регіонах ми маємо їх десятки. В Одеській області,
наприклад, більше 50», – відмічає дослідниця [27]. Подібні дослідження електронних
українських ЗМІ, не тільки розкривають характеристики та закономірності розвитку медіапростору, а можуть служити матеріалом для виявлення більш якісних електронних текстових
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ЗМІ, що може використовуватися бібліотечними працівниками у здійсненні консультування
читачів, складання вебліографічних списків, створення інформаційно-аналітичних оглядів
тощо.
У контексті функціонування електронного інформаційного простору виникає питання
збереження електронної інформації, яка з Інтернету постійно видаляється, а також доступу
до архівів ЗМІ попередніх років, що відкриті для користування в Інтернеті з обмеженнями
або закриті. Зокрема, значення роботи СІАЗ полягає ще й у формуванні та наповненні
повнотекстових баз даних, які створюються паралельно з підготовкою інформаційноаналітичних продуктів. Силами СІАЗ регулярно ведеться робота зі створення такої бази
даних матеріалів ЗМІ за тематикою випусків. Це служить важливій справі зі збереженню та
архівування матеріалів електронної періодики.
Отже, працюючи з фондом періодичних видань, бібліотекар спирається на традиційну
методику, використовуючи всі доступні можливості електронних технологій, активно
включається в роботу в інтернет-просторі, через опрацювання текстових електронних ЗМІ.
Процеси бібліотечної роботи, які здійснюються з застосуванням нових комп’ютерних
технологій, вивели на новий рівень роботу з читачем, дають змогу більш повно розкрити
фонд друкованої періодики, надавати читачу допомогу під час пошуку джерел у надзвичайно
великому масиві електронних текстових ЗМІ. Використання нових технологій дає змогу
полегшити та зробити більш ефективною бібліотечну працю, відходити від дублювання в
роботі, економити час при здійсненні обробки періодичних видань, завдяки активному
обміну інформацією в Інтернеті між бібліотечними установами регіону стала можливою
кооперативна обробка періодичних видань.
Використання в інформаційній роботі віртуальних технологій надає користувачам
бібліотеки необмежені можливості в отриманні актуальної та оперативної інформації. Читачі
дедалі активніше звертаються до бібліотечного сайту та використовують електронні ресурси,
які відкриваються через мережу. Якісний рівень ресурсу, викладеного на бібліотечному
сайті, – важливий критерій, який обумовлює відвідуваність і популярність сайту,
інтенсивність звернень користувачів залежить від повноти та якісного наповнення сайту.
Розкриття перед читачем на веб-сторінці фонду друкованої періодики, розміщення
вебліографії електронних ЗМІ, рекомендаційної та краєзнавчої бібліографії періодики робить
інформацію бібліотечного сайту більш актуальною та корисною. Комп’ютеризація в
бібліотеці значно прискорює обслуговування читачів, підвищує якість інформування про
наявні ресурси, сприяє розширенню доступу до наявної інформації. В Україні триває процес
комп’ютеризації бібліотек, на сьогодні комп’ютерні технології в роботі може
використовувати лише четверта частина публічних бібліотек, у процесі опанування і робота з
електронною періодикою через складення вебліографічних списків.
Відмітимо, що бібліотечні сайти загалом дуже відрізняються за своїм інтерфейсом, назвою
рубрик, розташуванням матеріалу. Практика показує, що на бібліотечному сайті важко
знайти рекомендаційні списки електронної періодики, поряд з цим подекуди безпосередньо
вебліографічні списки потребують доопрацювання, уточнень і перевірки. Уніфікація
базового рубрикатора бібліотечного сайту, простота назв, максимальна відповідність назви
рубрики змісту розміщеного на ній матеріалу – шлях до покращення бібліотечного
обслуговування та інформування населення.
Бібліотека, яка отримала конкурента в інформаційному просторі у вигляді інтернетмережі, протягом останніх двох десятиріч змінює напрям своєї роботи. Запорука
повноцінного задоволення читацького попиту – здійснення необхідного фінансування
бібліотечних установ і надання можливості проведення щорічної передплати в достатньому
обсязі на друковані періодичні видання, як загальноукраїнські, так і регіональні, на
продовження комп’ютеризації бібліотек, а також забезпечення високого рівня кваліфікації
бібліотечних кадрів.
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Library Computer Technologies in Operation with National Periodicals
The article raises the issues of the applying of electronic technologies in the work with
periodicals which is an integral part of library collections, as well as the inclusion of library work in
text media Internet. Libraries computerization and internetization have arranged conditions for the
formation and maintenance of the electronic catalog, creation of corporate associations. That made
possible to integrate libraries efforts in the analytical processing of newspapers and magazines to
make card index of articles, periodicals digitizing of previous years and the formation of electronic
collections of these publications. Readers of library sites got an access to analytical and
bibliographic products according to press materials. Information about new receipts, exhibitions of
virtual books, reference of publications are in open source now.
Libraries have the best information on central press periodicals in their region or locality. They
work with these publications, create databases and paper files, provide references to the readers,
fulfill the function of recommendation bibliography. The V. I. Vernadsky National Library of
Ukraine Service of information and analytical support of the authorities (SIAZ) has extensive
experience in identification and serving relevant information from massive document repositories.
The Service prepares series of thematic papers, access to which is open through the website of
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. An analysis of the websites of public libraries has
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found that in order to improve library services and public awareness it is necessary to include
recommendatory lists of media in library web sites. Unification and simplification of the rubricator
layout of library sites should lead to optimization of the resource using.
Keywords: peryodycheskye editions, Press, online media, electronic periodicals, library services.
Ирина Соколова,
мл. науч. сотр., Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Использование компьютерных технологий библиотек в обработке отечественных
периодических изданий
В статье поднимаются вопросы использования электронных технологий в работе с
периодикой, которая является составляющей частью библиотечных фондов, а также
включение библиотеки в работу Интернета. Компьютеризация и интернетизация библиотек
создали условия для формирования и ведения электронного каталога, создания
корпоративных объединений, которые, в частности, смогли объединить усилия библиотек в
аналитической обработке газет и журналов для ведения картотеки статей, оцифровки
периодики прошлых лет и формирования электронных коллекций этих изданий. Через
библиотечные сайты читатели получили доступ к аналитически-библиографическим
продуктам по материалам прессы, могут получить информацию о новых поступлениях,
виртуальных книжных выставках, получить виртуальную справку об изданиях и т. д.
Библиотека лучше всего владеет информацией о центральной прессе и периодических
изданиях своего региона, работает с этими изданиями, создает информационные базы
данных краеведческого характера, картотеки статей, предоставляет справки читателям,
осуществляет функцию рекомендательной библиографии. Большой опыт работы по
выявлению и приближению к пользователю необходимой информации из больших
документальных массивов имеет Служба информационно-аналитического обеспечения
органов госвласти Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского («СІАЗ»).
Служба готовит ряд тематических бюллетеней, доступ к которым открыт через сайт НБУВ.
Анализ сайтов публичных библиотек выявил, что для улучшения библиотечного
обслуживания и информирования населения необходимо размещение на сайтах библиотек
рекомен- дательных веблиографических списков СМИ, также для оптимизации пользования
ресурсом могут способствовать простота и унификация базового макета рубрикатора
библиотечных сайтов.
Ключевые слова: периодические издания, пресса, интернет-СМИ, электронная периодика,
библиотечное обслуживание, веблиография.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджуються особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному
інформаційному суспільстві. Обґрунтовується необхідність розробки нових соціальних технологій
ефективної соціалізації представників похилого віку.
Ключові слова: соціалізація, сучасний інформаційний простір, медіа-соціалізація, медіасередовище, інформаційна соціалізація, соціальні мережі, бібліотечна установа, інформаційна
функція, інформаційне суспільство.

Особливості процесу соціалізації в умовах інформаційного суспільства досліджували
Г. Лактіонова, П. Плотніков, А. Рижанова, С. Савченко, Н. Гавриш, Н. Лавриченко,
Р. Вайнола, Н. Заверіко, І. Звєрєва, Л. Міщик, В. Оржеховська, А. Капська та ін. Питаннями
впливу нових медіа на соціалізацію людини займалися В. Абраменкова, М. Бутиріна,
Я. Гошовський, Є. Кудашкіна, В. Мудрик, В. Плешаков, П. Винтерхофф-Шпурк, Р. Пацлаф
та ін.
Метою цієї статті є аналіз особливостей процесу соціалізації людини в сучасних умовах
трансформації, глобалізації та інформатизації суспільства. Соціологи визначають
соціалізацію як процес розвитку соціальної природи індивіда, що відбувається як у
результаті стихійного впливу оточення, так і керованого впливу суспільства.
Соціалізація (від латин. socialis – суспільний) – це складний і тривалий процес включення
індивіда до системи соціальних зв’язків і відносин, його активної взаємодії з оточенням,
унаслідок якої він засвоює зразки поведінки, соціальні норми та цінності, необхідні для його
успішної життєдіяльності у цьому суспільстві [1].
Соціалізація визначається характером самого суспільства, його характеристиками та
потребами. Зі змінами в соціумі трансформуються критерії та норми життєдіяльності
людини, а також умови її творчої самореалізації. У зв’язку з цим особливої актуальності
набуває дослідження змін, які характеризують процес соціалізації, визначення конкретних
чинників, умов і соціальних розбіжностей, які визначають специфіку становлення
особистості як члена суспільства.
Процес соціалізації пов’язаний із системою інформаційних обмінів між членами
суспільства.Таким чином, соціальні потреби пов’язані з потребами інформаційними.
Задоволення інформаційних потреб із суспільних інформаційних ресурсів забезпечує певний
рівень соціалізації, формує основні властивості особистості, що відображаються в рівні її
життє- діяльності в суспільстві. З точки зору процесу суспільної соціалізації можна виділити
такі основні запити на інформацію соціалізованої особистості:
– інформація, необхідна для здійснення первинної соціалізації, або стадії адаптації в
суспільстві (вона отримується від батьків, найближчого оточення, передбачається шкільною
програмою як вставна для орієнтації в суспільстві, одержання первинних обов’язкових знань
для існування в суспільстві);
– інформація для формування особистості, формування індивідуальної інформаційної
основи для особистісного світосприймання і власної оцінки суспільних норм поведінки.
Деякі дослідники такий рівень соціалізації визначають як проміжний, тому що «все ще не
стійке у світогляді та характері підлітка». Однак у цьому випадку очевидно має йтися не про
стійкість як психологічну характеристику, а про складності, пов’язані з недостатньо
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наповненою інформаційною базою для дорослого світосприймання. У юнацькому віці в
основному ця база наповнюється, що додає індивіду незвичної раніше впевненості в собі, а
разом із цим – юнацького радикалізму;
– інформація, пов’язана з реалізацією трудової функції людини – основної в
загальносоціальному процесі;
– інформація, характерна для так званої післятрудової стадії соціалізації людини,
необхідна їй як методична основа осмислення власного життєвого досвіду, що стає основним
внеском індивіда в суспільно корисну діяльність на цьому етапі.
З точки зору соціального функціонування інформаційна діяльність розглядається як
процес обміну життєздатністю між людиною та суспільством, розвитку системи зв’язків у
сучасному суспільстві, що забезпечують еволюцію суспільства й людини, – його
елементарної складової. З активізацією процесів глобалізації та розвитком глобальної
інформатизації суспільства стрімко змінюються темпи, розвиваються нові якісні особливості
соціальних
процесів,
зростає
глобальне
тяжіння
до
формування
єдиного
загальноцивілізаційного соціального організму, що має функціонувати на основі
загальноцивілізаційної інформаційної бази. Ця база має поступово створюватись унаслідок
розвитку процесів кооперації між інформаційними структурами суспільства та, особливо,
між інформаційними центрами з консолідації і збереження суспільно значущих
інформаційних ресурсів. Серед них найбільш впізнаваними є бібліотечні структури з їхніми
традиційними бібліотечно-бібліографічними, читацькими – користувацькими формами
соціалізації. На сьогодні бібліотечна установа як соціальний інститут є координуючою та
стимулюючою ланкою у сфері інформаційної соціалізації.
Якісно нову специфіку в ці процеси внесли електронні інформаційні технології, зокрема
розвиток Інтернету. В умовах глобальної інформатизації неможливо уявити сучасне
суспільство без новітніх інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), під якими
розуміють «сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, які
надають можливості входження до сучасного інформаційного простору з метою
накопичення, аналізу, обміну вже існуючої інформації та створення нової». ІКТ стають
одним з найважливіших інструментів формування інтересів, потреб, поглядів, впливу на
світогляд особистості [3, с. 1].
Глобальна iнформацiйна мережа Інтернет стала невід’ємною часткою та основною
рушійною силою розвитку сучасної цивiлiзацiї. Завдяки Інтернету людство дістало
можливість налагодити ефективні комунiкативнi зв’язки. Саме Інтернет забезпечує негайний
доступ до будь-яких iнформацiйних продуктiв i баз даних, даючи змогу приймати,
вiдправляти та опрацьовувати різноманітну iнформацiю в активному режимi та реальному
часi.
Водночас зростає важливість змістовної частини Інтернету: інформаційні ресурси,
довідкові системи, пошукові системи, інформаційні директорії, які мають властивість
приваблювати користувачів мережі до певних джерел інформації. Можна також говорити,
що Інтернет – це одне з великих випробувань нашого суспільства. Виникнувши як суто
технічний засіб передачі інформації, Інтернет перетворився на важливе соціальне,
економічне, політичне явище, що поряд з безсумнівними плюсами для сучасного соціального
розвитку приносить також істотні негативи, нейтралізація яких потребує тепер уже від
значною мірою об’єднаного людства зрілої, зваженої реакції.
Поряд із цим сприйняття Інтернету як новітньої ІКТ з точки зору традиційного уявлення
про соціологічні процеси з мобільним зв’язком, інтерактивним телебаченням,
радіомовленням тощо, синтез цих технологій з бібліотечними відкриває нові можливості для
уявлення про розвиток соціальних процесів і уявлення про людину в цих процесах.
На сьогодні, коли темпи суспільного розвитку прискорюються, проблема інформаційної
соціалізації стає особливо значущою. У сучасному інформаційному просторі зростають
проблеми, пов’язані із специфікою соціальної адаптації різних вікових груп людей, між
якими внаслідок зростаючої динаміки соціальних процесів зростають фізичні та психологічні
відмінності. Процеси соціалізації старшого та молодшого поколінь принципово різняться.
Така специфіка створює нові проблеми в роботі бібліотечних установ з різними категоріями
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користувачів, потребує нових серйозних методичних напрацювань у цій сфері з урахуванням
особливостей різних вікових категорій своїх користувачів саме в наш час. Адже нині ці
особливості стали дуже різними: у дитинстві – від народження до 18 років, у молодості – 18–
35 років, у дорослості – 35–60 років, у похилому віці – від 60 та більше років.
Вплив соціального середовища на розвиток особистості в дитячому віці відбувається за
допомогою навчання та виховання. Ці процеси сприяють: розвитку успадкованих фізичних
особливостей та природних здібностей; розвитку умінь переборення внутрішніх
розбіжностей; загальному психічному розвитку дитини; інтелектуальному, творчому
розвитку особистості; розвитку здатності до спілкування з оточуючими; розвитку потреб
дитини; розвитку особистості, яка постійно вдосконалюється.
Дитині не потрібно докладати великих зусиль для того, щоб адаптуватися до сучасного
інформаційного простору. Вона з легкістю сприймає всі технічні новинки і без труднощів їх
використовує. Однак у дитини відсутній реальний соціальний досвід, і через вікові
особливості (доброта, довірливість тощо) люди з поганими намірами можуть зкористатися
цим. Крім того, використання нових медіа може розвивати в дитини залежність від
комп’ютерних ігор, образи, які пропагують нові медіа, агресію тощо.
Дуже часто в Інтернеті діти можуть зіткнутися з онлайн-загрозами: шахрайством,
порнографією, різноманітними проявами збочень, онлайн-насиллям, негативним контентом і
появою залежності від Інтернету.
Незрілій, непідготовленій особистості важко зорієнтуватись у сучасному насиченому
інформаційному просторі, зробити правильний вибір. Тим важче це зробити дитині.
Особливо це стосується мас-медіа, які не лише несуть якусь інформацію, задовольняють
зорові потреби та враження, а й впливають на загальний фізичний і психічний стан, на
соціалізацію дитини.
Молода людина, будучи основним користувачем новітніх інформаційних технологій,
добре їх засвоює та найкраще сприймає нову інформацію, легко пристосовується до всіх
технічних новинок. Однак, не маючи достатнього реального соціального досвіду,
пристосовуючись до умов інформаційного суспільства, може стати жертвою шахрайства,
кібертретирування, потрапити під вплив людей, які пропагують девіантну поведінку тощо.
Важливою сферою життєдіяльності для дорослої людини є професійна, з розвитком
новітніх технологій перед цією категорією людей відкриваються різноманітні професійні
можливості – це і пошук кращої, іншої вакансії, участь у грантах, підвищення кваліфікації
тощо. Інформаційні технології дистанційного навчання дають змогу реалізувати протягом
усього життя принцип безперервного навчання для різних фахівців. Надання такої
можливості особливо актуальне сьогодні для України, коли велика кількість фахівців
змушена змінювати професію. Різні умови навколишнього середовища та умои
життєдіяльності продукують необхідність дорослій людині звикати й адаптуватися до цих
змін, а також виробляти додаткові вміння та навички, засвоювати нові необхідні зразки
поведінки.
Людям похилого віку складно адаптуватися та інтегруватися в сучасне інформаційне
суспільство, що стрімко змінюється. Це, у свою чергу, призводить до вікової дискримінації,
звужує соціальні, комунікативні, культурні зв’язки й обмежує можливості саморозвитку та
самореалізації цієї групи населення. Слід зважати на такі характерні ознаки людей похилого
віку: орієнтація на культурні зразки минулого; використання неактуальних культурних
навиків; спосіб життя, що продиктований невизначеністю тимчасової перспективи і
відрізняється невисоким рівнем подієвості та соціальною ізоляцією. Враховуючи
масштабність і швидкість сучасних інформаційних процесів, головним завданням на
сьогодні є цілеспрямована розробка постійно діючих програм з інформаційної адаптації
людей старшого віку.
Саме бібліотечні установи стають джерелами можливостей вільного користування
інформаційними ресурсами, факторами підвищення рівня соціальної інтеграції та
трансформації соціалізуючої функції бібліотечної установи як універсального інформаційнокомунікаційного центру. Створюються нові форми допомоги та підтримки людей похилого
віку, нові способи їх інтеграції в комунікативний і культурний простір, забезпечення новими
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інституційними та освітньо-виховними засобами цілеспрямованої ефективної соціалізації
людей старшого віку.
У бібліотечних установах організовуються курси комп’ютерної грамотності для людей
похилого віку, особливим напрямом роботи видається функціонування публічних
комп’ютерних центрів, проводяться різноманітні тренінги тощо. Такі інформаційні
соціалізуючі програми стають одним з головних напрямів роботи бібліотечних установ із
загальної соціалізації.
Усе це забезпечує допомогу людям похилого віку у формуванні важливих і необхідних
навичок з технологічно-грамотного використання та продукування інформації у
інформаційному просторі.
На сьогодні в сучасному інформаційному суспільстві важливу роль відіграє не лише
Інтернет, а й розвиток національного інформаційного простору загалом. На більш новий
рівень виходить трансформоване під потреби сучасного суспільства телебачення, радіо,
мобільна телефонія, які стають інтерактивними та безпосередньо взаємодіють з
користувачами в реальному часі. Саме вони дають можливість особистості стати активним
суб’єктом сучасного інформаційного простору. ІКТ змінюють спосіб життя й основні сфери
життєдіяльності сучасного суспільства, що пов’язано зі зміною процесу соціалізації. У
зв’язку з цим постає необхідність вивчення впливу нових медіа на процес соціалізації
суспільства.
Важливість та актуальність нових медіа як засобу ІКТ вплинуло на розвиток нового
напряму соціалізації – медіа-соціалізації.
Кіберсоціалізація стала складовою медіа-соціалізації, вона забезпечує соціальний розвиток
особистості через інтернет-простір та впливає на якісні зміни структури самосвідомості
людини. Соціологічні аспекти кіберсоціалізації обумовлені її суперечливістю, яка полягає в
тому, що кіберпростір розширює горизонти інтерсуб’єктивності життєвого простору
особистості та при цьому приховує в собі серйозні загрози руйнування особистості,
культури, не кажучи вже про можливість маніпулювання свідомістю особистості, що
призводить до різних залежностей від Інтернету, віртуалізації свідомості тощо.
Є. Прохоренко, дослідниця проблем віртуальної культури, вважає, що віртуальна
соціалізація постає як процес освоєння користувачами технологій міжособистісної
комунікації, соціальної «навігації» та правил поведінки в кіберпросторі. Учасники мережі
засвоюють соціальні норми, цінності та рольові вимоги, які існують як у конкретних
мережевих спільнотах, так і в реальному соціумі. Виникнення віртуальної соціалізації та її
трансформації, на думку дослідниці, пов’язано зі зміною самої соціальної структури.
Сьогодні суспільство змінюється настільки швидко, що молоде покоління, яке дорослішає,
приходить уже не в той звичний світ, до якого його готували в процесі традиційної
соціалізації. Отже, трансформація соціальної структури є причиною того, що молодь майже
не переймає досвід попередніх поколінь. Як наслідок, різноманітні молодіжні спільноти, у
тому числі й кіберкомунікаційні, формують кіберкультуру як альтернативну субкультуру,
яка більш адекватно відображає нові реалії інформаційного сучасного суспільства [6, с. 706–
707].
Варто зазначити ще один феномен інтернет-простору – іграїзація. Введене в наукову
практику С. Кравченком поняття «іграїзація суспільства», описує ситуації, що
«характеризуються стиранням кордонів між об’єктивною та віртуальною реальністю, що
веде до впровадження принципів гри, евристичних елементів у життєві стратегії» [7].
Сьогодні можна стверджувати, що віртуальне середовище починає надавати зворотний
вплив на реальність, що впливає на формування життєвих стратегій та ціннісних орієнтацій
індивіда.
У свою чергу багато дослідників розглядають позитивні моменти використання Інтернету
та говорять про користь ігор. В опублікованих результатах досліджень вказується, що в
багатьох людей, які грають в ігри, що потребують швидкості реакції, значно підвищується
якість просторового сприйняття.
Безперечно, позитивний вплив кіберпростору найчастіше залежить від конкретної
діяльності в мережі. Якщо не цілеспрямованої, то в будь-якому разі домінуючої [9, c. 267–
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271]. Надаючи особистості широкі можливості в самореалізації, інтернет-простір допомагає
реалізувати творчий потенціал, дає можливість отримати оцінку діяльності з боку значущих і
компетентних експертів, просто користувачів мережі. Серйозне захоплення Інтернетом може
допомогти більш ранньому включенню молодого покоління в соціальну діяльність. За
допомогою Інтернету молодь може брати участь в економічному, культурному, політичному,
науковому житті суспільства.
Таким чином, кіберсоціалізація людини, з одного боку, є інноваційним феноменом, з
іншого – уже давно стала фактичною реальністю нашого світу, невід’ємною частиною
соціалізації сучасної особистості, а також двигуном науково-технічного, економічного та
соціального прогресу людського суспільства. Очевидно, що в сучасному інформаційному
суспільстві вплив нових медіа на соціалізацію має знаходити своє відображення в діяльності
сучасних бібліотечних установ.
Отже, на сьогодні проблема інформаційної соціалізації стає предметом методичних
розробок, спрямованих на вдосконалення сучасної бібліотечної роботи з обслуговування
громадян. Особливо це стосується дітей та людей похилого віку як найбільш вразливої
категорії з погляду адаптації до сучасного інформаційного середовища. Зважаючи на
суспільну важливість проблеми, бібліотечні установи мають стати також ефективними
ресурсними центрами у розв’язанні проблем інформаційної соціалізації. Таку специфіку
необхідно враховувати при підготовці кадрів для сучасних бібліотечних установ –
інформаційних центрів нового інформаційного суспільства.
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Features of the Process of Socialization in Conditions Information Society
Study and analysis of changes in the process of socialization in modern information space in
recent period gets special urgency.
Socialization is determined by the nature of society, its characteristics and needs. Criteria and
rules of human life and the conditions of creative self transform with changes in society. In this
regard, the study of changes that characterize the process of socialization, identification of specific
factors, conditions and social contradictions that define the specificity of personality as a member of
society becomes particularly urgent.
In terms of social work, socialization is regarded as mutually influenced process of enriching
social experience and development of human relations in modern society, where it acts as a social,
self-sufficient, individualized organism. The result of socia-lization is accepting of values, norms,
behavior patterns proposed by society in which a person develops. With the acceleration of
globalization and the information society conditions that affect the quality, nature, components
socialization, rapidly change.
Process and result of assimilation and reproduction of individual experience accumulated by
mankind to work with data of any type and form could be regarded as a kind of socialization, what
is called – information socialization. Traditional bibliographic, reader, computer socialization and
culture of any sign systems perception could be added.
Library as a social institution can and should become coordinating and stimulating link in the
chain of information socialization.
Today the problem of socialization of information becomes more important, especially for
children and elder persons − the most vulnerable categories in terms of adaptation to the modern
information environment. In turn, this applies to library facilities that have become resource centers
of information in solving problems of socialization.
Keywords: socialization, modern information space mediasotsializatsiya, the media sphere,
information socialization, social networks, library institution information function, information
society.
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Особенности процесса социализации личности в условиях информационного общества
На сегодня особую важность приобретает потребность в изучении и анализе изменений в
процессе социализации человека в современном информационном пространстве.
Социализация определяется характером самого общества, его характеристиками и
потребностями. С изменениями в социуме трансформируются критерии и нормы
жизнедеятельности человека, а также условия его творческой самореа- лизации. В связи с
этим особую актуальность приобретает исследование изменений, которые характеризуют
процесс социализации, определение конкретных факторов, условий и социальных
противоречий, которые раскрывают специфику становления личности как члена общества.
С
точки
зрения
социальной
работы,
социализация
рассматривается
как
взаимообуславливающий процесс обогащения социального опыта человека и развития
системы связей в современном обществе, обеспечивает социальные изменения, где она
выступает как социальный, самодостаточный, индивидуализированный организм,
самореализуется. Результатом социализации является усвоение ценностей, норм, образцов
поведения общества, в котором личность развивается. С ускорением процессов глобализации
и информатизации общества стремительно меняются условия, которые влияют на качество,
сущность, составляющие социализации.
К социализации можно отнести процесс и результат усвоения и воспроизведения
личностью опыта, накопленного человечеством по работе с информацией любого типа и
вида, – информационная социализация. К ней прилагаются традиционная библиотечнобиблиографическая, читательская, компьютерная социализация и культура восприятия
любых знаковых систем.
Координирующим и стимулирующим звеном в цепочке информационной социализации
может и должно стать библиотечное учреждение как социальный институт.
Сегодня проблема информационной социализации становится более значимой, особенно
это касается детей и пожилых людей как наиболее уязвимой категории с точки зрения
адаптации к современной информационной среде. В свою очередь, это касается
библиотечных учреждений, которые должны стать ресурсными центрами в решении проблем
информационной социализации.
Ключевые слова: социализация, современное информационное пространство,
медиасоциализация, медиасреда, информационная социализация, социальные сети,
библиотечное учреждение, информационная функция, информационное общество.
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БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
У статті висвітлюється значення бібліотеки в інформаційному просторі. Звертається увага на
основні продукти виробництва інформаційного суспільства, а також акцентується увага на
трансформації бібліотеки в інформаційному суспільстві. У статті розглянуто основні напрями
розвитку бібліотечної справи в інформаційному суспільстві.
Ключові слова: інформаційний простір, інформаційне суспільство, інформація, знання, сучасна
бібліотека, інформаційні процеси, інформаційні технології, інформаційні центри.

Розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості
інформації дедалі більше визначають сутність нашої епохи. Інформаційно-комунікативні
технології мають визначальну роль у забезпеченні взаємозв’язку між різними суспільними
структурами й соціальними групами, громадянським суспільством і владою, а також у
системах підготовки та поширенні інформації, орієнтованої на масового користувача.
Розвиток інформаційних технологій має центральне місце в процесі інтелектуалізації
суспільства, розвитку освіти, науки й культури. Сама ж інформація є глобальним,
невичерпним потенціалом людства, яке ввійшло в нову епоху розвитку цивілізації, а саме в
епоху становлення інформаційного суспільства.
Інформаційне суспільство досліджується як зарубіжними науковцями Д. Беллом,
Е. Тоффлером, М. Кастельсом, М. Маклюеном, так і вітчизняними – М. Згуровським,
О. Кучабським, С. Луценко, М. Каращуком, з різних позицій, як закономірний етап
постіндустріального розвитку більшої кількості країн у ХХІ ст., нова суспільна складова, що
потребує активної участі держави й кожної людини, ділових і наукових кіл, їх пристосування
до обставин масового застосування інформаційних технологій у різних галузях існування
суспільства. Це суспільство передбачає зміну безпосередньо ролі інформації й знання в
життєдіяльності суспільства, що відобразилося насамперед у збільшенні інформаційної
насиченості управлінської, культурної, політичної, господарської та іншої діяльності, у
трансформації знання та інформації в найважливіший ресурс соціально-економічного
розвитку.
Інформація є важливим соціальним, економічним і політичним потенціалом людства. В
умовах безперервного збільшення обсягів інформації постає проблема її генерування й
оптимізації. Відповідно до цього змінюються форми й способи роботи з величезними
обсягами нових знань та інформації. Цей процес супроводжується змінами в усіх галузях
людської діяльності, зокрема і в бібліотечній. Введення в усі напрями людського життя
новітніх інформаційних технологій і їхній швидкий розвиток спричиняють фундаментальні
зрушення в соціально-культурних та економічних засадах суспільного буття взагалі, що
спонукає бібліотеки якісно змінювати свою діяльність і переосмислювати свої головні
завдання. Найважливішим завданням бібліотек є надання інформації різним верствам
населення, що й спонукає бібліотеки йти в ногу з науково-технічним прогресом [7].
Аналіз наукових поглядів щодо нинішнього стану інноваційних і трансформаційних змін у
бібліотечній галузі, а також сучасних теоретичних досліджень стратегій розвитку бібліотек
підтвердив необхідність та своєчасність дослідження щодо функціонування бібліотек
відповідно до вимог часу й потреб інформаційного суспільства. Саме це й становить
актуальність цієї наукової роботи – як синтетичної, узагальнюючої праці з дослідження
інформаційних процесів як фактора впливу на розвиток новітніх форм роботи бібліотек.
Саме інформаційна діяльність бібліотечних установ має найбільш дійсні й позитивні
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перспективи в реалізації та закріпленні людських ідеалів, цінностей і норм гармонійного
розвитку в сучасному світі.
Аналізуючи сучасну наукову літературу з визначеної проблеми, дослідження І. Скипор,
Н. Колкової, Н. Гендиної та Г. Стародубової, зазначимо, що вони присвячені, зокрема,
формуванню інформаційної культури особистості в межах бібліотек і освітніх закладів.
Наукову цінність для дослідження окремих питань функціонування бібліотек мали праці
О. Онищенка, В. Горового, Т. Гранчак, В. Ільганаєвої, Р. Мотульського, М. Сенченка,
М. Слободяника, Д. Солтона, Л. Філіпової, А. Чачко, Я. Шрайберга.
У межах розвитку інформаційного простору можна спостерігати трансформацію всіх
складників виробничої діяльності бібліотек: організаційно-функціональної, технічної й
технологічної, кадрової, які набувають системного розвитку. Їх аналіз у сучасному
бібліотекознавстві залежить від процесів трансформації бібліотек і відбиває горизонтальну
площину інноваційних змін, які спричиняють лише поступову модернізацію діяльності
бібліотек. Увагу українських дослідників щодо діяльності бібліотек можна охарактеризувати
обмеженим використанням інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, нових носіїв,
каналів поширення й засобів доступу до інформації, на основі яких відбувається
впровадження інформаційних продуктів і послуг. Нагальними залишаються проблеми
напрямів трансформації бібліотеки в інформаційному суспільстві та способів досягнення цієї
мети. Відтак постає завдання дослідити внутрішні трансформації діяльності бібліотек у
контексті соціально-культурних трансформацій сучасного суспільства.
Тут виникає гостра необхідність науково-теоретичного дослідження можливостей
модернізації бібліотечної справи в Україні, що розпочалася ще в 90-ті роки минулого
століття. Трансформація, яка вбивається в процес модернізації, належить до всіх напрямів
бібліотечної діяльності, торкаючись усіх сфер функціонування бібліотек, насамперед
комунікативних зв’язків із зовнішнім середовищем. Разом із цим здійснюється активне
організаційно-технологічне оновлення бібліотечної системи.
Головним завданням бібліотек завжди було збирання, зберігання, поширення, виробництво
та використання загальнодоступної інформації. На сьогодні ж бібліотеки повинні
перетворювати її (інформацію) в цінний національний потенціал, від якого може залежати
сталий розвиток усього українського суспільства. Проте необхідно враховувати, що в наш
час значно змінюються способи творення інформаційного продукту, а це приводить до
відповідних трансформацій соціальних комунікацій, які виникають у цій площині. Для того
щоб розкрити сенс і специфіку зазначених змін, необхідно визначити й дослідити роль і
місце інформації та знань у сучасному суспільстві.
Саме потреба у виробленні системного представлення інформаційних знань і створення
концепції підготовки людини до життя в інформаційному суспільстві й робить актуальним
дослідження ролі інформації і знань, які співвідносяться зі сферою інформаційної діяльності
людей у суспільстві, тобто з реалізацією всього комплексу інформаційних процесів, що
використовуються людиною. У цьому ракурсі різноманітним і складним соціальним явищем
в умовах формування інформаційного простору постає інтелектуальний (у тому числі
науково-освітній, інформаційний та комунікаційний) потенціал і його головна складова –
знання та інформація.
У свій час дослідники соціально-культурних трансформацій суспільства, що розпочалися в
другій половині ХХ ст., відзначали зміну статусу знання у них. Так, наприклад, відомий
французький учений Ж. Ліотар вважав, що в наш час наукове знання є специфічним «видом
дискурсу». Виходячи з цього, він робить висновок, що «провідні науки і технології мають
справу з мовою: фонологія і лінгвістичні теорії, проблеми комунікації і кібернетика, сучасні
алгебри та інформатика, обчислювальні машини та їхні мови, проблеми перекладів і
дослідження сумісності машинних мов, проблеми зберігання у пам’яті та банки даних,
телематика та розробка “мислячих” терміналів, парадоксологи – ось явні свідотства… І цей
список неповний» [10, с. 15–16].
Подібні технологічні зміни не можуть не приводити до відчутного впливу на природу
знання в нашому світі. Справа в тому, що в умовах тотальної інформатизації знання може
циркулювати різноманітними каналами й ставати операціональними тільки за умови його
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переведення в деяку кількість інформації. З огляду на зазначене можна припустити, що все
нездатне бути переведеним у кількісні параметри буде відкинутим, а напрями нових
досліджень адаптуватимуться до необхідності переведення можливих результатів на мову
машини. Виробники знання та його користувачі повинні мати засоби переведення на ці мови
тому, що одні прагнуть створити, а інші – засвоїти. Отже, можна констатувати, що в наш час
відбувається розгортання так званої «гегемонної інформатики», яка висуває до виробників і
користувачів певні правила щодо тих повідомлень, що претендують на статус знань [10, с.
15–16].
Бурхливий розвиток і поширення нових інформативно-комунікативних технологій і знань
несе із собою істотні зміни в інформаційній сфері на світовому рівні. Їхній революційний
вплив належить до економічної та соціальної сфер, державних структур й інститутів
громадянського суспільства, освіти та науки, культури й способу життя людей. Створення
глобального інформаційного простору, що забезпечує результативну інформаційну
взаємодію людей, їх доступ до всесвітніх інформаційних ресурсів, задоволення їхніх потреб
в інформаційних продуктах і послугах, ставить на щабель вище роль і значення бібліотечної
діяльності як системи глобального масового збереження та споживання інформації й цілого
спектра інформаційних послуг. Підвищення інформаційної та соціальної ролі бібліотек
потребує вироблення нових способів формування інформаційного простору та безпосередньо
бібліотеки, який реалізується на базі комп’ютерних технологій. Проаналізувавши
бібліотечно-бібліографічні процеси, які є на сьогодні в бібліотеках, можемо зазначити, що
під впливом технічного прогресу сутність процесів змінилася. Останнім часом було
закладено концептуальні основи інформатизації бібліотек на якісно новому рівні, і в цьому
напрямі ведеться активна діяльність.
Організація ж сучасної бібліотечної системи ґрунтується не лише на автоматизації окремої
бібліотеки. Головна мета її – створення єдиного всеукраїнського інформаційного простору та
інтеграція у світовий бібліотечний інформаційний простір. Для досягнення цієї мети
необхідно вирішити ряд завдань: по-перше, удосконалення бібліотечно-бібліографічної
інформації й публікації текстів у електронному вигляді; по-друге, забезпечення доступу
через Інтернет до бібліографічної інформації та повнотекстових баз даних; по-третє,
забезпечення електронних засобів пошуку й обслуговування запитів на інформаційні ресурси
бібліотеки. З розвитком комп’ютерних і телекомунікаційних технологій інформаційний
простір бібліотеки розширюватиметься до міжбібліотечного, міжрегіонального, а з часом
його межі стануть ще ширшими [1, с. 17].
Світовий досвід показує, що важливим кроком у розвитку бібліотек і забезпечення ними
інформаційних потреб користувачів є обов’язкове створення інформаційно-бібліотечних
мереж. Будучи однією з ланок у мережі бібліотечних та інформаційних установ, вона зможе
працювати так, щоб забезпечувати доступ до інформації кожній людині, де б та не
перебувала. Така мережа має бути спрямована не лише на розвиток інформаційного
потенціалу країни, а й на те, щоб забезпечити рівність усіх громадян у можливості доступу
до потрібних їм джерел, задовольнити їхні особисті й суспільні інтереси в інформації та
підняти престиж освіченості, культури й авторитет бібліотечних установ [9, c. 22−23].
Створення єдиного інформаційно-бібліотечного простору дасть змогу забезпечити широкі
можливості для кооперування зусиль бібліо- тек у наданні користувачам розвинутого сервісу
в корпоративному середовищі спільних інформаційних ресурсів і сервісів регіону, більше
того, сприятиме побудові інформаційного суспільства в Україні [16, c. 60]. Упровадження
новітніх електронних технологій дає змогу реалізувати комплексний підхід до вирішення
інформаційних завдань. Користувач може отримати повний комплект різноманітних
інформаційних матеріалів, у тому числі й інтернет-ресурси, а також консалтингові послуги.
Бібліотеки сьогодні усвідомили свою роль навігаторів у безмежному масиві інформації, що
вигідно відрізняє їх від інших комунікативних суспільних структур [14, c. 31−32]. Їхнє місце
й значення можна охарактеризувати за такими критеріями:
– технологічний – інформаційна технологія широко застосовується в бібліотечних
установах, у системі організації надання послуг;
– соціальний – інформаційні послуги бібліотек виступають важливим стимулятором зміни
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якості життя, формується й утверджується «інформаційна свідомість» при широкому доступі
до інформації;
– економічний – інформація становить ключовий фактор в економіці як ресурс, послуги,
товар, джерела доданої вартості та зайнятості;
– політичний – свобода доступу до отримання інформації веде до розуміння політичного
процесу, який відзначається зростаючою участю й консенсусом між різними класами та
соціальними прошарками населення;
– культурний – визнання культурної цінності наданої бібліотекою інформації сприяє
утвердженню інформаційних цінностей в інтересах розвитку окремого індивіда й суспільства
в цілому. Іншими словами, бібліотеки беруть активну участь у процесах ретрансляції
культури, тобто передачі колективної пам’яті від покоління до покоління, від людини до
людини, що об’єднує їх зі сферою освіти. В інформаційному суспільстві освіта розвивається
безперервно, і гарантувати перспективу отримання нових знань усім, хто цього прагне,
можна лише за сприяння інформаційних ресурсів книгозбірень. Саме тому особливої ваги
набуває ретранслююча (освітня) функція бібліотек, яка спричиняється підвищенням їхньої
ролі в системі безперервної освіти.
Освітня функція, яка була завжди притаманна такому соціальному інституту, як
бібліотека, набуває нового значення в інформаційному суспільстві [1, c. 17–18]. Справа в
тому, що сьогодні відбувається прискорене старіння величезних масивів знань та інформації.
Парадоксальним чином у суспільстві знань відбувається релятивізація самого знання. Будьяка інформація є відносною, а значить здатна дати основу лише для часткових, поверхневих
знань. Саме тому надійними є ті знання, які постійно оновлюються та збільшуються. У цих
умовах зростає роль бібліотек у процесі безперервної освіти як виробника й поширювача
різноманітних знань та інформації. Трансформація освітньої парадигми, що відбувається не
тільки в нашій країні, а й в усьому світі, спричиняє трансформацію способів користування,
пошуку та роботи з інформацією. Значно зростає вага вміння вчитися й критично мислити.
Як зазначають сучасні науковці, «зміна парадигми освіти має значні наслідки не тільки для
освітніх закладів, а й для бібліотек, оскільки істотно впливає на реалізацію освітньої функції
бібліотеки» [3, с. 6]. Широке втілення новітніх інформаційних технологій приводить до
збагачення переліку інформаційних продуктів і послуг, а також зростання долі самостійної
роботи з різноманітними джерелами інформації, обумовлює необхідність володіння
бібліотекарем не лише традиційними професійними знаннями та вміннями, а й змушує
засвоювати методи навчання користувачів навичкам роботи з інформацією.
Окремо потрібно відзначити роль, яку відіграє бібліотека в процесі становлення
громадянського суспільства. Залучаючи населення до багатьох своїх акцій і заходів, вони
сприяють підвищенню соціальної активності людей, формують у них громадянську свідомість,
допомагають створювати особливий суспільний мікроклімат у регіоні свого впливу. У
невеликих за чисельністю жителів містах і багатьох селах, де не залишилося жодних
культурних закладів, крім бібліотек, вони стають центрами суспільного життя, де мешканці не
тільки отримують інформацію та проводять своє дозвілля, а й обговорюють нагальні
проблеми.
На сучасному етапі модель сільської бібліотеки, побудована ще в минулому тисячолітті й
регламентована старими нормативами, потребує змін і розвитку. Організація роботи
бібліотеки має будуватися відповідно до запитів громади та керуватися нею через бібліотечні
ради й систематичні звіти бібліотеки перед громадою про проведену роботу. В основі оцінки
якості діяльності сільських бібліотек має бути суспільна думка, а отже, робота має
будуватися відповідно до запитів громади.
Як приклад такої організації роботи є бібліотеки Данії. Політика цієї держави спрямована
на надання соціальних послуг через бібліотечні установи. Бібліотеки тут виступають
центрами інформації, у кожній з них організовано доступ до електронних каталогів і
загальнодержавних баз даних з різноманітних аспектів життєдіяльності людини. Вивчаються
проблеми громади з метою пошуку можливостей задоволення потреб. Так, в одній із
сільських бібліотек люди похилого віку виявили бажання навчитися працювати на
комп’ютерній техніці, користуватися Інтернетом і мобільним телефоном. Таку ініціативу
353

було підтримано громадською організацією людей похилого віку та місцевою громадою.
Навчання проводив тренер, який щотижня приїздив у цю сільську бібліотеку. Завдяки
хорошій рекламі цю ідею підтримали громади в інших населених пунктах о. Борнгольм [17,
с. 14].
Бібліотеки тут фінансуються за рахунок державного й місцевого бюджетів – в основному
на придбання інформаційних ресурсів. За умови підтримки громадою проектів бібліотек
залучаються додаткові кошти на розвиток матеріально-технічної бази установ,
комп’ютеризацію бібліотечних процесів. Громадою визначається зручний режим роботи
бібліотеки. Для продовження робочого часу за наявності одного штатного працівника
запрошуються волонтери з активу бібліотеки. У Данії, звісно, для розвитку бібліотечної
галузі, придбання літератури також необхідне збільшення коштів. Та з метою забезпечення
необхідною літературою кожного мешканця в країні працює державна програма
книгообміну. Вибрана читачем бібліотеки в зведеному електронному каталозі книга може
бути доставлена протягом трьох днів у найбільш віддалений населений пункт.
У Польщі діє програма e-buc – електронний автобус, який оснащений чотирма
ноутбуками, виходом в Інтернет. Це забезпечує доступ до інформації жителів віддалених
населених пунктів, оволодіння ними комп’ютерною грамотністю. Як у Данії, так і в Польщі
основою організації роботи в нових умовах є систематичне навчання бібліотечних
працівників, що й забезпечує динамічний розвиток бібліотек, надання якісних послуг
населенню [17, с. 15].
Як бачимо, сьогодні бібліотека стає інформаційним центром, необхідним абсолютній
більшості населення. Інформаційна функція стає пріоритетною, відмінною рисою її є аналіз,
обробка, оперативне доведення до користувача, а інформація стає товаром, який набуває
концептуального, фактографічного характеру, що узагальнює вже готові результати
інформаційного пошуку [1, c. 17–18].
Важливе значення для підвищення ефективності функціонування бібліотек має розвиток
системи соціальних комунікацій. Комунікативний процес, який на масовому рівні
забезпечують бібліотеки в умовах демократії, розуміється не просто як інформаційне
забезпечення, а як процес активної участі користувача у вдосконаленні інформаційної
діяльності бібліотеки. Тобто найбільш ефективним він є при організації дієвого ефективного
зворотного зв’язку користувача з бібліотекою. При цьому як інформаційні центри бібліотеки
є важливою складовою масової комунікації лише за тієї умови, коли вони утворюють
зворотний зв’язок з окремими користувачами й соціальними групами. Удосконалюючи
процес інформатизації суспільства, вони стають необхідним фактором його розвитку.
Новітні телекомунікаційні технології та, зокрема, Інтернет, завдяки відповідному рівню
інформаційно-комунікативної культури і свідомості населення, сприяють трансформації
уявлень про систему прав та баланс цінностей людини, забезпечують право на доступ до
державної інформації; сприяють реалізації права на свободу соціальних трансформацій,
надають умови для поширення будь-якої інформації; є вільною комунікацією й інструментом
подальшого підвищення рівня інформаційно-комунікативної культури, демократизації
суспільства, захисту прав і свобод громадян. Використання інформаційно-комунікативних
технологій дає змогу істотно розширити канали взаємодії держави і її громадян, підвищити
якість цієї взаємодії та сприяти тим самим зміцненню громадянського суспільства,
побудованого на взаєморозумінні, урахуванні інтересів кожного в прагненні до загальних
творчих цілей.
Насамкінець слід відзначити роль бібліотечних установ у формуванні разом з освітніми
закладами кваліфікованої еліти, національно-свідомої і водночас зорієнтованої на
загальнолюдські цінності. Вирішенню цього завдання сприяють такі особливості
функціонування бібліотек, як їхня публічність, доступність для загального користування,
забезпеченість джерелами з різних напрямів знань. Це завдання набуває останнім часом
додаткової актуальності з огляду на активне обговорення в суспільстві та експертних колах
питання ротації й оновлення владних еліт в Україні. Підготовку кадрового резерву держави,
свідомо налаштованого на захист національних інтересів і, таким чином, убезпеченого від
космополітизації, необхідно здійснювати на базі національного інформаційного продукту,
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виробленого на основі фондів національної бібліотечної мережі [11, c. 42].
Сучасна парадигма бібліотечного обслуговування ґрунтується не тільки на використанні
фонду документів конкретної бібліотеки. Вона передбачає також використання принципово
нових можливостей доступу до інформації незалежно від часу й місцезнаходження як
документа, так і користувача. Для задоволення інформаційних, освітніх, культурних потреб
своїх користувачів бібліотека сьогодні робить доступними не тільки документовані знання,
інформацію, що зберігаються в її фондах або на жорстких дисках її серверів. Вона виходить
за свої фізичні кордони, переходить з реального простору у віртуальний. З одного боку, вона
пропонує доступ до інформаційних ресурсів, що належать іншим суб’єктам інформаційного
простору, у тому числі представленим у мережі Інтернет. З другого – створює електронні
інформаційні ресурси (бази даних, колекції оцифрованих документів, веб-сайти та вебпортали), що перебувають за її фізичними стінами. Нарешті, бібліотека надає віртуальні
послуги з пошуку інформації та необхідних знань. Умовно кажучи, сучасна бібліотека стає
вузловим центром, який концентрує та розподіляє інформаційні потоки [2].
Таким чином, питання впровадження в бібліотечну практику інформаційнокомунікаційних технологій, створення власних електронних ресурсів і визначення тенденцій
їхнього подальшого розвитку є справою державного значення. Новітні електронні технології,
що прийшли у бібліотечні установи, дали відчутний поштовх усім напрямам бібліотечної
справи. До того ж вони дали змогу значно розширити коло користувачів за межами
бібліотеки. Більше того, сучасна комп’ютерна техніка й засоби зв’язку дають можливість
бібліотекам з економічною вигодою для себе переорієнтуватися зі стратегії володіння
важливими інформаційними ресурсами до забезпечення доступу до неї.
Особливо важливим є завдання сучасних бібліотек щодо оприлюднення й поширення
інформації державного значення, оскільки основу демократичного суспільства становлять
поінформовані громадяни. Отже, саме держава повинна створювати для цього умови та
стимули, а також дбати про те, щоб основи інформаційної культури формувалися ще зі
школи, удосконалювалися й поглиблювалися під час навчання у ВНЗ, постійно розвивалися
в процесі безперервної освіти. Саме тоді буде забезпечена можливість створення
демократичного інформаційного суспільства в сучасній Україні.
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The Library in Modern Information Space
The article highlights the importance of libraries in the information space. Attention is drawn to
the main products manufactured by the Information Society, and focuses on the transformation of
the library in the information society. The basic directions of of libraries development in the
information society are considered.
Today, the issue of implementation in practice of library information and communication
technologies based on electronic information technology, to create their own electronic resources
and identify the trends of their further development is an important factor in the development of
society. New electronic technologies come into the library institution and give significant impetus
to all areas of libraries, in addition, they helped to expand the circle of users outside the library.
Keywords: information environment, information society, information, knowledge, modern
library and information processes, information technology, information centers.
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Оксана Каращук,
аспирант, Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Библиотека в современном информационном пространстве
В статье освещается значение библиотеки в информационном пространстве. Обращается
внимание на основные продукты производства информационного общества, а также
акцентируется внимание на трансформации библиотеки в информационном обществе. В
статье рассмотрены основные направления развития библиотечного дела в информационном
обществе.
На сегодня вопрос внедрения в библиотечную практику информационнокоммуникационных технологий на основе электронных информационных технологий,
создания собственных электронных ресурсов и определения тенденций их дальнейшего
развития является важным фактором развития этого общества. Новейшие электронные
технологии, пришедшие в библиотечные учреждения, дали ощутимый толчок всем
направлениям библиотечного дела, кроме того, они позволили значительно расширить круг
пользователей за пределами библиотеки.
Ключевые слова: информационное пространство, информационное общество, информация,
знания, современная библиотека, информационные процессы, информационные технологии,
информационные центры.
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