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ПЕРЕДМОВА

Науковою бібліотекою Київського національного університету
культури і мистецтв пройдено шлях довжиною 55 років. Бібліотека
зростала й розвивалася разом зі своєю alma mater, перетворюючись
із бібліотечного кабінету в інформаційний центр сучасного університету.
Бібліотека закладу вищої освіти – це комунікаційна, динамічна
самоорганізовувана система. Наукова бібліотека КНУКіМ є інформаційною
основою науково-освітнього та виховного процесів університету.
Її роль зростає, особливо сьогодні. Це пов’язано з модернізацією та
інформатизацією вищої освіти, підвищеним попитом на освітні послуги.
За таких умов будь-яка бібліотека повинна оперативно реагувати на
запити, вимоги, побажання користувачів, а також постійно підвищувати
рівень професійної компетентності працівників
Нині місія бібліотеки полягає у формуванні фондів, науковому
опрацюванні та зберіганні документів, використанні інформаційних
ресурсів, забезпеченні інформаційних потреб студентів, науковопедагогічного складу та співробітників університету.
Бібліотека й університет функціонують в одному інформаційному
просторі та виступають для студентів єдиним джерелом знань. Наукова
робота посідає важливе місце в діяльності бібліотеки і здійснюється
за такими напрямами:
•• Історія КНУКіМ. У межах даної теми досліджується історія університету загалом та бібліотеки зокрема, як структурного підрозділу
вишу.
•• Вчені та видатні постаті КНУКіМ у культурно-мистецькому
розвитку країни.
•• Оцифрування рідкісних та цінних видань як складова збереження
та використання фондів наукової бібліотеки КНУКіМ.
Ці питання – об’єкт дослідження працівників наукової бібліотеки,
які висвітлені у збірнику «Бібліотека: культурний простір та інноваційний поступ». Наполеглива праця колективу упродовж 2012–2018 років
дала змогу простежити еволюцію формування функцій бібліотеки, визначила головні напрями її діяльності та стратегії розвитку.
Матеріали збірника згруповано у вісім розділів.
Перший розділ – «Управління діяльністю бібліотек. Інноваційна,
методична та проектна діяльність» – включає статті про наукові
напрямки діяльності бібліотеки, інноваційну, методичну діяльність,
бібліотечний менеджмент і маркетингові підходи в управлінні.
Окремі статті висвітлюють історичні віхи становлення бібліотеки
та проблеми академічної доброчесності. Зміст проектної діяльності
бібліотеки розкривають статті, у яких висвітлено завдання та результати
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культурно-просвітницького проекту «Скарби нації», присвяченого
вивченню і популяризації нематеріальної культурної спадщини
України та підсумки інформаційного проекту «12+ книг … року», метою
якого є інформування наукової спільноти України про нові навчальні,
методичні, наукові видання науково-педагогічного складу університету.
Другий розділ – «Інформаційно-аналітична та бібліографічна діяльність» – порушує питання формування інформаційної культури користувачів, професійні компетенції бібліографів, напрями інформаційно-аналітичної діяльності. До розділу увійшли статті, в яких здійснено
характеристику бібліографічного ресурсу з історії КНУКіМ.
У третьому розділі збірника – «Документні ресурси бібліотек» –
висвітлюються традиційні й сучасні технології зберігання книжкових
пам’яток як культурних цінностей; питання законодавчого регулювання
прав інтелектуальної власності при оцифруванні документів; актуальні
проблеми формування, обробки, зберігання фондів періодичних та
рідкісних видань; впровадження Універсальної десяткової класифікації;
характеризується колекція рідкісних видань бібліотеки КНУКіМ.
Четвертий розділ – «Інформаційні технології у бібліотеках» – пропонує статті, в яких проаналізовано ефективність функціонування
веб-сайту бібліотеки та сторінки у соціальній мережі Facebook; презентовано власні електронні ресурси та цифрові технології як засіб
бібліотечних трансформацій.
До п’ятого розділу – «Організація бібліотечного обслуговування
в умовах інформаційного суспільства» – включено статті з досвіду роботи
бібліотеки КНУКіМ: про традиційні та електронні бібліотечні виставки,
бібліотерапію, культурно-просвітницьку діяльність та національнопатріотичне виховання; бібліотечне просвітництво, комунікативістику,
корпоративну культуру, види конфліктів тощо.
Шостий розділ – «Книгознавство» – висвітлює питання ролі книги
у структурі соціокомунікативної діяльності; порушує проблеми інформаційно-рекламної діяльності книги та організації книгорозповсюдження
в Україні, розкриває закордонний досвід підтримки читання.
Сьомий розділ – «Рецензії» – містить тексти рецензій.
У восьмому розділі – «Повідомлення про конференції та семінари
бібліотеки» – зібрано публікації про наукові заходи, організовані
й проведені в науковій бібліотеці КНУКіМ у 2015–2018 роках.
Видання адресоване студентам, магістрам, аспірантам, працівникам
бібліотек та інформаційних установ.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЯК ОСЕРЕДОК
ОСВІТИ І НАУКИ

Час ущільнюється, темпи змін та розвитку будь-яких явищ у суспільстві наростають. Тенденції прискорення та якісних змін відчуваються і в діяльності наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв. Презентоване видання «Бібліотека: культурний простір та інноваційний поступ» присвячується
55-річному ювілею наукової бібліотеки університету.
Бібліотека є науковим підрозділом, учасником навчально-виховного й наукового процесів університету. Беззаперечним є факт необхідності оперативного реагування бібліотеки на вимоги часу, оскільки
роль книги та бібліотечного закладу, потреба в трансформації їхніх
функцій, що допомагають у формуванні поглядів на сьогодення,
впливають на становлення морального ідеалу суспільства, системи
духовних цінностей, нового історико-культурного розвитку.
Концепція розвитку наукової бібліотеки університету з 2013
до 2018 року визначила стратегічні напрями діяльності, цілі й завдання з їхніх реалізації, роль бібліотеки в загальному контексті
розвитку університету та бібліотечно-інформаційного простору
з питань освіти, культури та мистецтва України. Документ став
потужним орієнтиром планування та проведення заходів з удосконалення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, поглиблення корпоративної співпраці
з бібліотеками України.
З урахуванням основних положень Концепції було розроблено
комплекс документів, які визначають порядок роботи бібліотеки за
основними напрямами. Частина з них увійшла до збірника «Документаційне забезпечення діяльності наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв» (2018).
Від 2013 року наукова бібліотека використовує систему УФДБібліотека, що забезпечує комплексну автоматизацію всіх процесів
(реєстрація літератури, списання фонду, реєстрація читачів
в бібліотеці).
Нині в бібліотеці відбуваються процеси трансформації традиційних ресурсів і послуг у сучасні шляхом застосування цифрових
технологій. Основним електронним інформаційним продуктом
та найбільш популярним бібліографічним ресурсом бібліотеки
є електронний каталог, який розвивається на базі програмної системи
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комплексної автоматизації «УФД/Бібліотека». Він нараховує понад
250 тисяч записів.
Упродовж 2013–2018 років наукова бібліотека університету
активізувала видавничу діяльність, підготувавши та видавши більш,
ніж 60 видань. Видавнича діяльність розглядається як спосіб реклами
бібліотеки та її послуг. Репертуар видавничої продукції різноманітний: історичний нарис, календар знаменних дат, бібліографічні
покажчики, методичні матеріали, пам’ятки користувачу, каталоги
книжкових виставок, ілюстрований довідник, науково-популярні
та інформаційні видання, плакати, афіші, буклети.
Основним видом видавничої продукції є бібліографічні покажчики, об’єднані у трьох серіях: «Видатні постаті КНУКіМ», «Вчені
КНУКіМ» та «Знаменні дати КНУКіМ».
Діяльність знаних науковців, які працюють в університеті, висвітлюють видання серії «Вчені КНУКіМ». Вийшло 6 випусків біобібліографічних покажчиків: «Долбенко Тетяна Олексіївна» (2013), «Скнарь
Олександр Іванович» (2014), «Медведєва Валентина Миколаївна»
(2015), «Ткач Микола Михайлович» (2017), «Ольговський Сергій
Якович» (2017), «Пустовалов Сергій Жанович» (2018).
Видатним особистостям в культурі й мистецтві України, чиє
життя пов’язане з університетом, присвячена серія «Видатні постаті
КНУКіМ»: «Павлюченко Станіслав Євстигнійович» (2012), «Гусак Раїса Дмитрівна» (2015), «В’ячеслав Медвідь» (2015), «Андрійчук Петро
Олександрович» (2018).
Серія «Знаменні дати КНУКіМ» присвячена діяльності окремих
кафедр і такі видання готуються до ювілейних дат. «Об’єднані любов’ю
до української пісні» (2013) – до 40-річчя кафедри народного хорового
співу КНУКіМ. «Майстри хорового мистецтва» (2013) – про 45-річну
історію та сьогодення кафедри хорового диригування. «З Україною
в серці відкриваємо світ» (2017) – висвітлює 20-річний шлях першої
в Україні кафедри міжнародного туризму.
Бібліографічні покажчики характеризують наукову діяльність
університету, розкривають внесок науково-педагогічного складу
в розвиток освіти, культури і мистецтва України.
Вчений формується не тільки під безпосереднім впливом наукових ідей, а й під впливом людей, що складають наукове оточення, їх
особистісних властивостей, ціннісних орієнтацій, культури, стилю
мислення, мотиваційних установок, тому в 2016 році бібліотека
започаткувала серію «Наукові школи». Перше видання – антологія «Книгознавча школа Київського національного університету
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культури і мистецтв» відбиває науково-творчі, науково-педагогічні
доробки випускників, викладачів університету.
З 2014 р. наукова бібліотека є офіційним партнером Української
бібліотечної асоціації (УБА). Організація спільних науково-практичних заходів, участь у навчально-методичних семінарах допомагає
професійному зростанню та сприяє формуванню широкого погляду на
розв’язання фахових проблем. Бібліотека виступає організатором та
співорганізатором наукових конференцій, семінарів, круглих столів.
У 2014 році працівниками бібліотеки було організовано й проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційна
діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів», в якій взяли участь 127 учасників з Києва, Харкова,
Рівного, Луганська.
У 2015 р. бібліотека, спільно з кафедрою книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, провела Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації».
У заході взяли участь керівники та фахівці бібліотек, музеїв, представники науково-дослідних установ, молоді вчені, аспіранти, практичні працівники бібліотечної галузі.
У 2018 році бібліотека ініціювала та провела науковий семінар
«Бібліотека. Книга. Наука» за участю кафедри інформаційних
технологій та Української бібліотечної асоціації. У семінарі взяли
участь понад 100 науковців із Києва, Львова, Дніпра, Полтави,
Миколаєва, Вінниці, Сум, Кривого Рогу, Олександрії, які представляли
бібліотеки різних рівнів та відомств від шкільних до національних.
Правилом професійного життя бібліотеки є проведення круглих
столів на теми книги, читання, розвитку бібліотечної галузі. Так,
30 листопада 2018 р. проведено круглий стіл «Бібліотека: місце
традицій, простір інновацій».
Організація конференцій, семінарів та круглих столів сприяє
оновленню бібліотечної професії, здійснює внесок у бібліотекознавство та розвиток безперервної бібліотечно-інформаційної освіти.
Успіх будь-якої справи залежить від якості та ефективного використання трудових ресурсів. Сприятлива атмосфера, довіра, злагоджена робота, поінформованість, взаєморозуміння забезпечують
співробітникам потребу в якісному виконанні поставлених завдань.
Колектив бібліотеки має спільну мету та мотивацію, що приводять
до високих результатів праці.
Високу оцінку здобула творча праця співробітників наукової
бібліотеки університету. Вперше були відзначені Почесними
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грамотами Міністерства культури України «за вагомий особистий
внесок у розвиток бібліотечної справи, високий професіоналізм,
багаторічну сумлінну працю та з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек» Наказом № 711/0/17–15 від 25 вересня 2015 року, за
підписом Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури
України В. А. Кириленка, п’ять працівників бібліотеки КНУКІМ –
Горбань Юрій Іванович, Мальшакова Алла Василівна, Рибка Лариса
Анатоліївна, Сизоненко Тамара Василівна, Стешенко Галина
Олександрівна.
У 2017 р. Наказом № 820/0/17–17 від 25 вересня 2017 року, за
підписом Міністра культури України Є. М. Нищука, троє працівників
бібліотеки нагороджено Почесними грамотами Міністерства культури
України – Скаченко Олена Олексіївна, Чернявська Алла Анатоліївна
та Якубенко Ярослав Анатолійович.
У 2015 році бібліотека репрезентувала себе у віртуальному середовищі – створено власний сайт http://lib.knukim.edu.ua. Веб-сайт
це важлива складова діяльності бібліотеки, що дає можливість розширювати свій вплив, охопити більшу кількість користувачів, а також презентувати бібліотеку та її здобутки, створюючи позитивний
імідж. Перевага сайту наукової бібліотеки в тому, що він презентує
широкому загалу інформаційно-просвітницькі продукти, послуги
бібліотеки, інформує про її діяльність за різними напрямками.
За останні роки оновлено структуру бібліотеки, змінено систему
обслуговування, розроблено актуальний портфель послуг. З’явилися
нові сектори – рідкісних та цінних документів та культурно-просвітницької роботи. Сектор рідкісних та цінних документів забезпечує
цілісність фізичного стану документів, їх розміщення у спеціально
пристосованих та обладнаних приміщеннях, забезпечує відповідні
режими зберігання, дотримання правил видачі документів, їх
збереження у процесі формування. Станом на грудень 2018 року наукова бібліотека налічує 6 відділів та 4 сектори.
Культурно-просвітницька робота належить до провідних напрямків діяльності бібліотеки, що формує естетичні смаки та погляди,
урізноманітнює вектори розвитку молодої особистості. Всі заходи
(науково-пізнавальні, мистецькі, інформаційно-просвітницькі)
спрямовані на підтримку навчальних та самоосвітніх потреб користувачів.
У науковому просторі університету успішно реалізуються інформаційні та освітні проекти бібліотеки, які є важливим компонентом
збереження наукової, культурної та мистецької спадщини України
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загалом і закладу вищої освіти зокрема: «Сходинки до успіху», «Скарби нації», Інформаційний проект «12+ книг року».
Трансформаційні зміни в бібліотечній галузі зумовили необхідність функціонування бібліотек відповідно до вимог часу й потреб інформаційного суспільства, а використання інформаційних
технологій займає 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 період становлення інформаційного суспільства, тому перед бібліотеками з’явились нові
задачі, виконанням яких займається відділ інформаційних технологій. Інформаційна діяльність бібліотечних установ має найбільш
дійсні й позитивні перспективи в реалізації та закріпленні людських
ідеалів, цінностей і норм гармонійного розвитку в сучасному світі.
Серед пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки – організація
та супровід інституційного репозитарію, підтримка електронних
публікацій, розвиток індивідуального інформування викладачів за
темами наукових досліджень на основі світових наукових ресурсів,
сприяння академічній доброчесності, що є запорукою якісної освіти.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року
№ 541 «Положення про Національний репозитарій академічних
текстів» запроваджує функціонування загальнодержавної розподіленої електронної бази даних. Тому з 2017 року наукова бібліотека
здійснює роботу з формування університетського репозитарію.
Кількість електронних документів налічує близько 6000 документів
(монографії, навчальні посібники, підручники, навчально-методичні
комплекси, робочі програми).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017
№ 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної
класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації»
всі документи бібліотеки індексуються за таблицями УДК.
Одним із перспективних напрямів діяльності наукової бібліотеки
є впровадження бібліометричних та наукометричних методів,
зокрема започаткування роботи з науковими платформами Scopus
та Web of Science для оцінювання ефективності університетської
науки, підвищення рейтингу закладу вищої освіти, формування
бренду вчених. Розвиваючи цей напрям співробітники бібліотеки:
•• здійснюють організацію навчальних семінарів та круглих столів
щодо роботи з наукометричними базами даних;
17

•• надають індивідуальні та групові консультації з оформлення
наукових статей, списків літератури, використання баз даних
наукового цитування, зокрема пошуку публікацій авторів;
•• проводять дослідження публікаційної активності та цитованості
наукових праць вчених, визначення індексу цитування, зокрема
індексу Гірша, як основного наукометричного показника.
З метою забезпечення повноти та оперативності представлення
результатів наукової діяльності вчених Київського національного
університету культури і мистецтв у міжнародному науковому інформаційному просторі, бібліотека розширює спектр своїх послуг.
Здійснюється адміністрування сайтів наукових журналів університету (розміщення метаданих журнальних статей, підготовка
інформаційних сторінок журнального номера, забезпечення цілісності бази даних і файлів сайту наукових журналів, безперервного
доступу до сайту в мережі Інтернет, створення регулярних резервних копій тощо). Відбувається просування наукових журналів до
наукометричних баз даних.
У 2016 році здійснено реєстрацію бібліометричних профілів
науково-педагогічних працівників університету в некомерційній
міжнародній бібліометричній платформі Google Scholar, що покриває
всі джерела зі Scopus і Web of Science і додатково включає колекції
наукових публікацій з різних типів веб-документів.
Упродовж 2017–2018 років здійснювалося редагування та упорядкування авторських профілів Google Scholar за запитами науковців та
у міжнародному реєстрі унікальних ідентифікаторів вчених ORCID.
Від листопада 2017 року, з метою поширення засад чесного
науково-освітнього процесу, обов’язковою вимогою стала перевірка
працівниками бібліотеки всіх наукових праць на унікальність тексту
за допомогою онлайн-сервісу «Unicheck».
Швидкий розвиток суспільства, завдання бібліотеки в нових
умовах вимагають постійного підвищення кваліфікації працівників
бібліотечної галузі. Упродовж 2017–2018 років всі співробітники
бібліотеки підвищили кваліфікацію в Інституті публічного управління та кадрової політики при Національній академії керівних
кадрів культури і мистецтв за програмами: «Інноваційні зміни
в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек», «Бібліотеки в системі інформаційного
забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні», «Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних бібліотек», «Нова
бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та
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Інтернету в бібліотеці». Всі працівники отримали Свідоцтво про
підвищення кваліфікації.
Діяльність наукової бібліотеки в перспективі вбачається у розвитку інформаційно-аналітичного моніторингу та бібліометричного аналізу системи документаційних комунікацій університету,
розробки алгоритму представлення науковців у пошукових системах
і міжнародних реферативних базах, сприяння включення наукових
журналів університету до міжнародних баз даних Scopus і Web of
Science.
Цей збірник є своєрідним підсумком участі в науково-практичних
заходах бібліотечної спільноти України 2012–2018 рр. Оскільки
автори здебільшого практики, тому в пропонованих статтях і тезах
переважають практичні аспекти розвитку бібліотечної справи. Маємо
надію, що наш досвід буде корисним для колег в їхній діяльності,
з одного боку, а з іншого слугуватиме матеріалом для теоретичних
узагальнень науковців.
2019 рік відкриває для бібліотечних закладів нові можливості.
Бібліотека сьогодні – це не лише книгозбірня, а й осередок інтелектуальної, творчої, наукової думки. Функції бібліотек зазнають
перетворень, а основою роботи стає відкритість до нових форм
діяльності. Це сприяє плідній співпраці, корпоративній діяльності,
формуванню нової моделі громадянського суспільства, здатного
активізуватися навколо вирішення актуальних проблем.
Отже, сучасна наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв проходить складний процес перерозподілу
своєї ролі та завдань у системі наукової комунікації шляхом організації контенту для електронної аудиторії та необмеженого доступу
до нього, здійснення бібліометричних досліджень та надання бібліометричних послуг, поступово інтегрується в академічне середовище
і є повноправним партнером забезпечення якості освіти в університеті. Розвиток інформаційних технологій змінює функції бібліотеки, як інфраструктурної ланки в організації наукової роботи, що
характеризуються переходом на якісно новий рівень, пов’язаний
з переходом інформації в електронний повнотекстовий формат,
автоматизацією обробки пошукових запитів користувачів, видачею
текстів користувачам в електронному вигляді та з використанням
мережі Інтернет, автоматизованих баз даних.
Наукові бібліотеки, соціальна місія та історична традиція яких –
зберігати та розповсюджувати знання, не можуть і не повинні відмовлятися від новітніх джерел інформації. Очевидно, що розвиток
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інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє по-новому фіксувати рух науки, тому необхідні системні рішення, що враховують
нові інформаційні й технологічні реалії та соціально-економічні
умови.

З глибокою вдячністю і повагою до всіх працівників
наукової бібліотеки різних років, –
Юрій Іванович Горбань, кандидат культурології,
директор наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв
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УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕК.
ІННОВАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА
ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕК.
ІННОВАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УДК 347.77/.78:[37+001		

Оксана Володимирівна Бережна

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
В ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Сьогодні в Україні відбуваються суттєві зміни в різних сферах
суспільного життя, насамперед пріоритетним стало питання
інтелектуального потенціалу суспільства. У свою чергу, від розв’язання
даного питання залежить і вирішення економічних проблем, які
постають перед державою, тому розвинуті країни світу в основу стратегії
розвитку ставлять питання освіти та науки. У зв’язку з тим, що однією
з рушійних сил розвитку соціуму є творча діяльність фізичних осіб,
ключову роль відіграють питання дотримання морально-етичних
цінностей, стандартів, принципів в освітній і професійній діяльності
здобувачів вищої освіти та науковців, звідси гостро постає питання
ролі інтелектуальної власності та її дотримання в освітній діяльності.
Охорона права інтелектуальної власності в Україні здійснюється
низкою спеціальних національних та міжнародних законів, у тому
числі різноманітними підзаконними актами, насамперед Загальною
декларацією прав людини ООН (1948 р.), Цивільним Кодексом
України, Кримінальним кодексом, Митним кодексом, Кодексом про
Адміністративні правопорушення тощо.
У Конституції України ст. 54 зазначається, що «Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості,
захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних
і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами
інтелектуальної діяльності» [2] та ст. 41 «Кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності» [2]. У свою чергу згідно з Загальною
декларацією прав людини ООН 1948 року «кожна людина має право
на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом
наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є» [1].
Об’єктами інтелектуальної власності у сфері освіти та науки виступають: «літературні та художні твори (твори у галузі науки, літератури
й мистецтва; літературні письмові твори; виступи, лекції промови, ілюстрації; збірники; енциклопедії); комп’ютерні програми; бази даних тощо» [4].
Інтелектуальна власність потребує правового захисту, адже часто
є об’єктом протиправних дій з боку третіх осіб, як і будь-який інший вид
власності. Право інтелектуальної власності охоплює особисті немайнові
та майнові права. Немайнові права стають визнанням особи автором
того чи іншого об’єкта інтелектуальної діяльності, у свою чергу майнові
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права визначають право використання цього об’єкта та перешкоджати
неправомірного його використанню іншими особами.
Треба усвідомлювати, що охороняючи інтелектуальну власність,
ми забезпечуємо прогрес та розвиток суспільства у різних галузях,
у нашому випадку в галузі освіти й науки, заохочуємо створення нових
творів мистецтва, а також їх оприлюднення. Згідно з Законом України
ст. 7 «Про авторське право та суміжні права» «суб’єктами авторського
права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи спадкоємці
передавали свої авторські майнові права» [3]. Майнові права діють все
життя автора і 70 років після його смерті, у разі колективного авторства
права діють 70 років після смерті останнього співавтора твору. Немайнові
права – діють безстроково.
Часом можуть виникати спірні питання щодо авторства на твір, тому
великої уваги у сфері інтелектуальної власності заслуговує презумпція
авторства, яка охороняє права автора, що застосовується тільки стосовно
об’єктів авторського права та суміжних прав. Презумпція авторства
часто застосовується для розгляду та розв’язання спірних питань під
час судових засідань, оскільки вона виконує роль юридичного факту.
Таким чином, згідно з Цивільним Кодексом України ст. 435 «за відсутності
доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена
звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору» [4]. Для
того щоб не виникало спірних питань бажано засвідчувати авторство,
можна зареєструвати свій твір у реєстрах і отримати свідоцтво.
Щодо особливостей немайнових прав, автор має право: «вимагати
зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; забороняти
зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; обирати
псевдонім у зв’язку з використанням твору; на недоторканність твору» [4].
Майнові права автора (спадкоємця тощо) включають: «право на
використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне
право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
виключне право перешкоджати неправомірному використанню
об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти
таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності,
встановлені законом» [4].
Чималої уваги в контексті авторського права заслуговують службові
твори, у цьому випадку «авторське особисте немайнове право на
службовий твір належить його автору; виключне майнове право на
службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено
трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором
між автором і роботодавцем; за створення і використання службового
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твору автору належить авторська винагорода» [3]. Всі умови повинні
бути зазначеними та підписаними у трудовому договорі (контракті)
і закріпленими угодою.
Останнім часом гостро постає питання щодо порушення авторських
прав автора, що наносить серйозну економічну шкоду українським та
закордонним правовласникам, до цих порушень належать піратство
і плагіат. Під піратством розуміється «опублікування, відтворення,
ввезення на територію України, вивезення з митної території України
і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі
комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм
організацій мовлення» [3]. Плагіат визначається як «оприлюднення
(опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи,
яка не є автором цього твору» [3].
Підсумовуючи варто зазначити, що сьогодні в Україні є тенденція
збільшення випадків недотримання правил авторського права, через
неспроможність повною мірою забезпечити захист інтелектуальної
власності, адже правові сили направлені більшою мірою на відновлення
порушених прав. Тому для розв’язання цієї проблеми необхідна
подальша робота щодо удосконалення законодавства України, а також
впровадження і дотримання морально-етичних норм.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ДОТРИМАННЯ
Сьогодні в Україні у зв’язку з євроінтеграцією відбуваються суттєві
зміни в різних сферах і ці зміни стосуються не тільки всього соціуму
загалом, а насамперед кожного громадянина. У процесі трансформації
держави стратегічного значення набувають питання виховання
молодого покоління. Насамперед, питання моральних та етичних
цінностей, стандартів, принципів, які відіграють ключову роль у її
розвитку, дотриманні морально-етичних норм та професійної діяльності
зокрема. З цього випливає необхідність змін у методології виховання
й навчання студентів для подолання проблеми академічної доброчесності,
адже за останні десятиліття збільшилася кількість випадків плагіату,
фальсифікації результатів наукової діяльності студентів вищих
навчальних закладів.
Під академічною доброчесністю слід розуміти «сукупність етичних
принципів та визначених правил, якими мають керуватися учасники
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [4, ст. 1]. Згідно із Законом
України «Про авторське право і суміжні права» – «плагіат визначається
одним із порушень авторських і суміжних прав, суть якого полягає
в оприлюднені (опублікуванні), повністю або частково, чужого твору під
іменем особи, яка не є автором цього твору» [2, ст. 50]. Під визначенням
академічного плагіату «розуміється навмисне відтворення викладачем,
докторантом, аспірантом або студентом у письмовій формі чужого
твору, опублікованого на паперовому або офіційно оприлюдненого
на електронному носії, повністю або частково, під своїм іменем без
посилання на автора» [3]. Ці закони є гарантом захисту прав авторів,
яким належать майнові, особисті або немайнові права авторства.
З основних чинників, які збільшили відсоток порушень у сфері
академічної доброчесності є: моральна криза суспільства; орієнтація
вищої освіти на кількісні, а не якісні показники; проблеми законодавства;
неузгодженість умов до закладів вищої освіти, викладачів, студентів
з ресурсним забезпеченням вищої освіти; відсутність законодавчо
оформлених систем антиплагіату; відсутність мотивації до академічної
доброчесності науковців, викладачів, студентів; поява нових технологій,
які полегшують порушення авторського права; практика фальсифікації
чи імітації наукових досліджень [1].
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Одним із сучасних способів боротьби з академічним плагіатом
є його виявлення за допомогою комп’ютерних програм. Нині існує ціла
низка апробованого програмного забезпечення для встановлення рівня
унікальності тексту по відношенню із відсотком загальнодоступних
джерел у мережі Інтернет.
Відповідно до вище зазначеного, слід зауважити, що у грудні 2017 року
у науковій бібліотеці Київського національного університету культури
і мистецтв було прийняте рішення, що будуть відбуватися перевірки
на виявлення академічного плагіату у монографіях, наукових статтях,
дипломних та магістерських роботах. Задля протидії академічному
плагіату, здійснюються заходи із запобігання оприлюдненню наукових
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження за допомогою системи антиплагіату «Unicheck» (https://unicheck.
com/). Дана онлайнова програма є платною, яка має можливість ефективно виявляти збіги тексту в мережі Інтернет та у внутрішній базі (магістерських, дипломних робіт та наукових статей тощо, які перевірялися
раніше) бібліотеки.
Після перевірки (у декілька етапів) програмою ми отримуємо
розширений деталізований звіт в якому зазначається у відсотковому
еквіваленті рівень оригінальності тексту, схожості із матеріалом
оприлюдненого в мережі Інтернет, а також посилання на ці джерела,
з яких було запозичено текст. Цей звіт прикріплюється до наукової роботи
(магістерської, дисертаційної, монографії тощо), а потім спеціальна
комісія вирішує подальшу долю роботи – чи варто її вважати за авторську
роботу і рекомендувати для подальшого захисту.
Підсумовуючи варто зазначити, що дотримання правил академічної
доброчесності має важливе значення для вирішення низки проблем
пов’язаних зі зниженням вимог до рівня освіченості в країні, а також
якості наукових доробків. Беручи до уваги ряд проблем, які спричиняють кризу академічної доброчесності слід виокремити все ж таки
головний фактор – недотримання морально-етичних норм. Таким чином
дотримання, а не знехтування морально-етичних норм щодо інтелектуальної власності, як права на власність, що треба поважати, можуть
дати більше результатів, ніж залякування та спонукання до хорошої
поведінки. Повага до чужої інтелектуальної праці, право на власний
інтелектуальний продукт виховується роками й навіть десятиліттями,
але посилення нагляду за дотриманням вимог академічної доброчесності, за допомогою програмних продуктів, буде стримувати бажання
заволодіти чужою власністю.
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РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ
У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Сьогодні в українському суспільстві, як ніколи, актуальності набуває
питання культури академічної доброчесності. Прагнення йти в ногу
з сучасними розвиненими демократичними країнами, задає свій ритм
і свої критерії модерної розвиненої держави, де як цінність на першому
місці стоїть людина. І саме чесність в освіті відіграє найважливішу роль,
адже з виховання та навчання сучасного громадянина і формується
суспільство.
Як зазначено у ст. 42 Закону України «Про освіту»: «Академічна
доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності
з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових
(творчих) досягнень» [1].
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ІННОВАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Академічна культура – це цінності, права та свободи учасників
академічної (освітньої та наукової) спільноти, академічні традиції
й звичаї, підходи до організації навчального і дослідницького процесу,
процедури прийняття рішень тощо.
Як сформувати культуру академічної доброчесності? По-перше
змінити ментальність суспільства на відкритість до нових цінностей.
Підтримувати наукову чесність та добросовісність, що стануть
імперативом та джерелом натхнення академічної спільноти. Створити
запит на академічне середовище, вільне від корупції. А також постійне
оновлення, комунікація та саморефлексія допоможуть у прагненні бути
доброчесним.
Як цьому можуть посприяти бібліотеки? Розглянемо на прикладі
діяльності наукової бібліотеки Київського національного університету
культури і мистецтв. Бібліотека надає безперешкодний доступ до
інформації, а в останні роки активно створює повнотекстові бази
даних, які доступні на сайті бібліотеки 24/7. Надає бібліографічні довідки
в режимі он-лайн. Надає доступ до системи (UNICHECK) перевірки текстів
на ознаки плагіату. Окрім цього бібліотека на постійній основі проводить
навчальні заходи з правильного оформлення списків використаних
джерел, правильного оформлення цитувань. А також заходи, які
вмотивовують академічну спільноту (у нашому випадку викладачів,
студентів, аспірантів, співробітників університету) прагнути ставити за
мету наукового дослідження, отримати наукове знання, а не отримання
вченого ступеня чи досягнення інших меркантильних цілей.
Великим кроком до формування культури академічної доброчесності
стало вже саме підняття цього питання і звернення на нього уваги, про
що свідчить допис з сайту Української бібліотечної асоціації: «Останні
роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається
до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних
академічних стандартів. Американські ради з міжнародної освіти спільно
з Міністерством освіти і науки України розпочали Проект сприяння
академічній доброчесності в Україні. Лише сприйняття суспільством,
усіма учасниками освітнього та наукового процесів принципів
академічної доброчесності як глибинних цінностей є запорукою того, що
українська освіта та наука позбудуться імітації, народжуватимуть нові
ідеї та знання і будуть рівноправно включені у світовий процес наукової
комунікації. Бібліотеки ж можуть відіграти у цьому ключову роль та
стати центрами просвітництва та формування культури академічної
доброчесності» [2].
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Академічна доброчесність – базова умова формування професійних та
суспільних еліт, і саме університетська бібліотека як науково-дослідний
та інформаційний центр допомагає у цьому питанні.
Отже, академічна доброчесність це – певний суспільний ідеал,
моральний вибір, механізм внутрішньої саморегуляції професійної
спільноти, а університетська бібліотека, як неодмінна складова науковоосвітнього середовища вищого навчального закладу, посідає значне
місце у формуванні культури академічної доброчесності, надаючи доступ
до інформації, проводячи навчальні заходи з правильного оформлення
цитувань та надає доступ до перевірки наукових робіт на плагіат.
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БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ – ПРОСТІР РОЗВИТКУ
ЕФЕКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
В усі епохи розвитку людства бібліотеки, як соціальний інститут
співвідносилися з пріоритетами поступу суспільства, в якому існували
(змістовним наповненням, вектором задач, визначенням функцій).
У сучасному світі інтелектуальний капітал більше ніж природні
ресурси визначає успіх високорозвинених країн. Лідерство забезпечують
перш за все когнітивні компетенції – навички мислення, творчі
здібності, які уможливлюють ефективну адаптацію до перемін. Одне
з підтверджень цього висновку – визнання на Давоському економічному
форумі (2015 р.) компетенцій, важливих для успішного розвитку справи,
бізнесу, отже й особистості в найближчі кілька років (до 2020 р.).
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Найважливішою, винесеною на перше місце є компетентність
у вирішенні комплексних проблем. Далі в порядку зменшення вагомості
зазначалися: критичне мислення, креативність, управління людьми,
узгоджені дії з іншими людьми, емоційний інтелект, експертна оцінка
і прийняття рішень, орієнтація на надання послуг, ведення переговорів,
гнучкість мислення [1].
Сьогодні необхідність безперервної освіти стала очевидною. Набуті
знання, якщо їх не оновлювати, швидко застарівають, фахівцю, щоб
бути зажаданим, необхідно систематично поповнювати їх та творчо
використовувати при розв’язанні професійних проблем. Тому підносяться
цінності самоосвіти, саморозвитку та самовиховання. Актуальності
набувають вміння і бажання студентів та фахівців вчитися протягом
життя.
Бібліотека як підрозділ університету робить вагомий внесок
у виховання майбутніх фахівців. При цьому враховується, що активізації
розвитку і саморозвитку користувачів сприяє дотримання певних
правил. Зокрема, важливо спиратися на їхні пізнавальні та фахові
потреби й інтереси. Формування замовлень на докомплектування
бібліотечного фонду відбувається за попередніми замовленнями кафедр.
При визначенні тематики інформаційних та культурно-просвітніх заходів
враховується зацікавленість користувачів і можливість подальшого
застосування ними одержаної інформації у професійній (навчальній,
науковій) діяльності.
Сприяє ефективній роботі з читачами оптимальне поєднання
традиційних та інтерактивних методів, використання сучасних
можливостей інформаційних технологій. Налагодження з користувачами
активної комунікації для з’ясування їхнього кола інтересів, з одного
боку, пошуку нових форм і методів для їх задоволення бібліотечними
засобами, з іншого. Важливим є створення комфортного для відвідувача
середовища в бібліотеці, забезпечення сприятливого для навчання та
наукової роботи емоційного фону оскільки емоційний стан впливає
на працездатність, ефективність роботи відвідувачів. «Результати
емпіричних досліджень, проведених в українській вищій школі, свідчать
про те, що при переживаннях позитивних емоцій під час навчальних
занять, працездатність студентів збільшується на 30–40%, а на емоційності
ґрунтується близько 30% чинників, які формують ставлення студентів
до лекцій» [2]. Можна припустити, що ті ж чинники впливають на
ставлення студентів до відвідування бібліотеки.
Прагнучи до ефективного виконання своїх завдань, бібліотека як
підрозділ Київського національного університету, дотримуючись балансу
у різних напрямах бібліотечно-бібліографічної діяльності:
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•• докладає зусиль для створення й підтримання комфортного для
відвідувачів фізичного середовища (відремонтовані приміщення,
естетичні інтер’єри, тощо);
•• для максимального забезпечення результативної навчальної
й наукової діяльності користувачів налагоджує ділове партнерство
з іншими підрозділами університету та студентством, узгоджуючи
спільні плани, дії;
•• для розвитку емоційної сфери користувачів проводить низку
культурно-мистецьких заходів;
•• вивчає та інтерпретує досвід колег, сучасні бібліотечні тренди,
шукає ефективні рішення для подальшого власного розвитку.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Бібліотеки, основні завдання яких у нинішньому світі – забезпечення
доступу до якісної інформації з усіх галузей знань, визнаються не тільки
одним із ключових елементів побудови інформаційного суспільства,
але й одним із його базових елементів.
Основу бібліотечної діяльності складає надання бібліотечнобібліографічних послуг, які задовольняють потреби користувачів
в інформації, освіті та культурі, стають каналом соціальної комунікації
та, як засіб інформаційного сервісу, сприяють підвищенню людського
потенціалу, а також створення додаткового суспільного продукту,
просуванню ідей розвитку суспільства. Для того, щоб залишатися
центрами інформації додаткової та інформаційної освіти, широкого
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культурного та міжособистісного спілкування в умовах постійно
збільшуваного обсягу світових інформаційно-мережевих ресурсів,
бібліотекам вищих навчальних закладів необхідно забезпечувати
постійне підвищення якості діяльності. Це потребує чіткої орієнтації
на кінцевий результат та постійної уваги до процесів безперервного
покращення діяльності, що, у свою чергу, вимагає впровадження
системи менеджменту якості в сучасній бібліотеці. Поняття «якість»
для бібліотеки – це вдало налагоджена внутрішня технологія роботи
фахівців бібліотечної галузі.
Проблеми розроблення та впровадження системи якості в практику
бібліотек досліджували українські та російські науковці: В. Вахнован,
М. Терехова, Л. Дубровіна, Т. Ткаченко. Впровадження системи менеджменту якості в бібліотечне обслуговування, оцінка його ефективності
на основі організації зворотного зв`язку з користувачем досліджувались
Ю. Ахмадовою, Є. Галімовою, О. Виноградовою та іншими.
Кожна бібліотека так чи інакше знайома з системою менеджменту
якості, але етапи впровадження даної системи у них різні. На першому
етапі впровадження найбільш важливими є три моменти: мотивація,
навчання, професіоналізм. Від того, наскільки успішно здійснюється
процес мотивації співробітників і самого керівника, залежить багато
в чому ефективність управління. Процес управління бібліотекою в системі
менеджменту якості включає чотири основних взаємопов’язаних
«виробничих» етапи: планування якості, контроль якості, оцінка якості,
підвищення якості.
Планування якості – це визначення напрямів і критеріїв оцінки
діяльності бібліотеки на основі знань потреб користувачів з урахуванням
ресурсного (кадрового, техніко-технологічного, матеріального
і фінансового забезпечення бібліотеки).
Контроль якості – це моніторинг результатів діяльності бібліотеки.
Інструменти, які використовуються в процесі контролю: проведення
соціологічних досліджень в середовищах реальних і потенційних
користувачів; збір статистичних даних про результати інформаційнобібліографічного обслуговування; внутрішній аудит; вивчення організації
внутрішніх процесів, оцінка сильних і слабких сторін, можливостей та
ризиків; виявлення потреб у підвищенні кваліфікації та перепідготовки
персоналу з метою забезпечення необхідного рівня компетентності;
документальне оформлення системи контролю якості обслуговування.
Оцінка якості – це визначення відповідності запланованих та отриманих результатів діяльності бібліотеки відповідно до її місії та поставлених цілей. Оцінка якості передбачає: аналіз результатів соціологічних
досліджень, аналіз статистичних даних та нормативно-регламентуючої
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документації, аналіз системи обслуговування користувачів, системи
підвищення кваліфікації та підготовки кадрів.
Підвищення якості – це поєднання показників діяльності бібліотеки,
а саме: оптимізація внутрішніх процесів; підтримка і впровадження
ефективних інновацій за допомогою змін у технологіях, в процесах,
в самій бібліотеці; залучення персоналу в процес оцінювання
обслуговування, виявлення проблемних питань та участі у заходах,
спрямованих на підвищення якості послуг; навчання персоналу та
підвищення кваліфікаційних вимог до бібліотечних фахівців; інші дії,
спрямовані на підвищення задоволеності користувачів.
В Україні діють міжнародні стандарти з питань якості та системи
менеджменту якості серії ISО (ISO 9000 та ISO 14000). Вони містять норми
і рекомендації, спрямовані на впровадження системи менеджменту якості
з подальшим успішним функціонуванням установи. Завдяки діяльності
на основі стандартів родини ISO бібліотека може вірно організувати
робочі процеси, підвищити якість послуг, одночасно зменшивши витрати
часу, підвищити кількісні та якісні показники своєї діяльності.
Думка, що успіх установи більшою мірою залежить від достатку
матеріальних, людських чи інших ресурсів, – є найбільшою помилкою.
Велика кількість ресурсів не є найголовнішим фактором успішної
діяльності. Різноманітність і складність завдань, які необхідно
вирішувати, пред’являють підвищені вимоги до рівня спеціальних
знань і умінь працівників, тому персонал є головним ресурсом у системі
якості. Відповідний рівень знань й умінь досягається, насамперед,
відповідною підготовкою.
Підготовка персоналу у сфері якості – це діяльність керівництва
бібліотеки із забезпечення готовності персоналу до виконання робіт
відповідно до вимог системи якості. Вона здійснюється на основі
принципів загальності, обов’язковості, безперервності та ієрархічної
послідовності. Стосовно персоналу в системі менеджменту якості треба
зазначити, що керівник (директор) координує роботу своїх співробітників
та спрямовує її у вірному напрямі. Керівник здійснює мотиваційний
розвиток персоналу, прагне максимально використовувати здібності
працівників і активно залучати їх до вирішення поставлених завдань,
спільно з усіма зацікавленими сторонами вдосконалюючи роботу
бібліотеки.
При цьому треба зазначити, що зміни мають бути планомірні, поступові й потребують певного часу. Оскільки до процесу забезпечення
якості має бути залучений весь персонал організації, при цьому кожен
працівник повинен бути відповідальним у своїй сфері якості. Різкі
зміни в цьому випадку не прийнятні, тому що у підході до проблеми
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впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 переважає швидше не організаційно-методичний, а психологічний аспект. А в тих випадках, коли
йдеться про психологію, будь-яка поспішність не тільки не бажана,
а може бути й небезпечною.
Цікавий досвід залучення персоналу до діяльності з забезпечення
якості, а також орієнтація системи на задоволення потреб споживачів має
бібліотека Національного авіаційного університету, де було організовано
навчання у формі «Школи менеджменту якості». Цікаву форму роботи
з колективом має Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет». З метою залучення
і мотивації персоналу, заохочення особистого розвитку проводились
заходи щодо введення відповідних систем визнання і заохочення, які
ґрунтуються на індивідуальних оцінках досягнень людей. Розроблялися
критерії оцінювання діяльності за рейтинговою системою, де чітко
і прозоро враховувалися і види роботи, і ініціативи, і ідеї. У багатьох
бібліотеках вищих навчальних закладів теж накопичений певний
досвід впровадження системи менеджменту якості.
Досвід колег свідчить про те, що впровадження системи якості
допомагає бібліотеці підвищити рівень обслуговування та задоволеності
користувачів, досягти оптимізації роботи бібліотеки та забезпечити
високу якість інформаційно-бібліотечного обслуговування, прозорості
процесів, налагодження системи постійного навчання бібліотечних
працівників новітнім методам та формам роботи, прийняття ефективних
рішень в управлінні бібліотекою.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ
Постійні зміни у суспільному житті спонукають до своєчасного
реагування бібліотек на виклики сьогодення. Сенс методичної роботи
сьогодні полягає у чіткому, своєчасному, компетентному розповсюдженні
актуальної та креативної інформації. З цією метою, методисти беруть
участь у розробці та реалізації ефективної стратегії розвитку інноваційних
зрушень, розробці відповідних регламентаційних документів для всіх
учасників бібліотечного процесу.
Науково-методичний відділ наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв у своїй діяльності сприяє
розвитку та вдосконаленню основних методів і форм бібліографічної,
науково-дослідної, методичної діяльності бібліотеки.
Головними напрямами діяльності відділу є: науково-дослідний,
науково-методичний, науково-інформаційний, видавничий і рекламний.
Відділ організовує проведення наукових досліджень, що мають
на меті аналіз, оцінку, зіставлення та узагальнення результатів
діяльності бібліотеки. Бере участь у плануванні науково-дослідної роботи
бібліотеки та сприяє її здійсненню, координуючи діяльність підрозділів,
організовує підвищення кваліфікації працівників. Результати наукової
роботи оприлюднюються у друкованих виданнях бібліотеки, статтях
співробітників у фаховій періодиці та у виступах на міжнародних
і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Серед актуальних форм роботи відділу назвемо: методичний
моніторинг, аналітичну та інноваційну діяльність, консультаційнометодичну допомогу працівникам бібліотеки та завідувачам бібліотек
училищ і коледжів культури Міністерства культури України.
У відділі є фонд, що містить літературу з бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики; довідники, термінологічні
словники, стандарти з бібліотечної справи та бібліографії; бібліотечну
періодику, матеріали конференцій, покажчики, що розроблялися відділом тощо.
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Слід зазначити, що важливим напрямом активного впливу методичної роботи на діяльність бібліотеки є інноваційна діяльність, що
передбачає запровадження у практику прогресивних форм і методів
роботи. Така робота містить попередню стадію детального аналізу
кращого досвіду бібліотечної роботи та подальшу адаптацію наявного
удосконалення до своїх умов і потреб.
Розвиток і удосконалення – своєрідна основа для інноваційних
зрушень, тим більше, що сьогодні бібліотека є центром комунікацій,
осередком культурно-просвітницької роботи, каналом зв’язку
у глобалізованому інформаційному соціумі. Поглиблення соціальних
зв’язків, розширення культурного вектора взаємодії із видатними
науковцями, діячами, митцями, письменниками України – це окремий
напрям діяльності, у тому числі й науково-методичного відділу
бібліотеки. Презентації, зустрічі, популяризація наукового та творчого
доробку діячів культури і мистецтва, які працюють в університеті,
вимагає швидкої злагодженої роботи багатьох фахівців. Все у такій
роботі грає роль, зокрема: особисті контакти з видатними особистостями,
попереднє вивчення їхньої творчості, планування аудиторії, питання
для обговорення при зустрічі тощо.
Отже, науково-методична робота є важливим і актуальним напрямом
діяльності наукової бібліотеки університету і потребує подальшого
інноваційного розвитку.
Винокурова С. Г. Окремі аспекти методичної роботи наукової бібліотеки університету / С. Г. Винокурова // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого
столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури
і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ,
2018. – С. 31.
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БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ
ЯК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
Культура є складним багатофакторним явищем, що охоплює всі сфери
життєдіяльності людини. Ключову роль у формуванні цінностей культури
відіграє просвітництво, яке розглядається як соціально-педагогічний
феномен.
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Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв є потужним інформаційним та культурним осередком,
забезпечує інформаційну підтримку навчального процесу та наукової діяльності університету. Основний пріоритет Наукової бібліотеки – розширення меж культурно-просвітницької діяльності, адже
нова концепція системи освіти та національного виховання вимагає
від сучасної бібліотеки упровадження нових форм і методів роботи
з користувачами.
Розбудова Наукової бібліотеки відбувається за підтримки Президента
університету Михайла Михайловича Поплавського, фундатора бібліотеки.
Сьогодні бібліотека – науково-інформаційний, освітній та культурний
центр університету. Трансформація усіх напрямків діяльності сприяє
підвищенню авторитету бібліотеки, зміцненню наукових контактів
із провідними бібліотечними установами країни. Працівники бібліотеки
активно долучаються до заходів Української бібліотечної асоціації.
За 55 років накопичений і систематизований великий масив
інформації, що забезпечує традиційними та електронними ресурсами
навчальний процес і наукову діяльність університету. Провідним
напрямом роботи є культурно-просвітницька діяльність. Заходи, що
проводяться Науковою бібліотекою КНУКіМ, сприяють розширенню
світогляду, формують нові інформаційні потреби та спонукають
студентів до користування послугами бібліотеки. Організація виставок
нових надходжень, тематичних виставок та оглядів літератури,
проведення «Днів кафедр», «Днів інформації», занять з основ бібліотечнобібліографічних знань зі студентами та аспірантами вишу сприяє
формуванню культури читання, популяризації книг та творчості
українських авторів.
Сучасним та незвичним для середньостатистичної бібліотеки заходом
був «Тиждень книги‑2017», у рамках якого пройшли круглі столи та
лекції від українських та закордонних науковців, фахівців бібліотечної,
видавничої, інформаційної справи; виставки наукових доробків кафедр
та факультетів вишу (зокрема, «Виставка артбуків студентів кафедри
графічного дизайну і реклами»), презентації нових видань.
Наукова бібліотека має на меті збереження культурних цінностей у площині сучасного бачення, тому провела Фестиваль
«Бібліотечний MAINSTREAM, у рамках якого відбулися: фотовиставка «Красуні України»; виставка «гобеленів» дизайнера Оксани Чуєвої; зустріч студентів і науково-педагогічного колективу вишу
із президентом Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Костянтином
Родиком; літературно-художня імпреза «Бандура як душа народу…»;
заходи «Хмарні технології у бібліотеці: трансформація бібліографічної
діяльності» та «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеці».
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Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв ініціювала та спільно з кафедрою міжнародного туризму
факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу і Київським
міським будинком вчителя організувала роботу Культурологічної студії
Автентика, у рамках якої упродовж 2017 року проведено 4 персональні
виставки: члена Національної спілки майстрів народного мистецтва
України Марини Саркісян, члена Національної спілки художників
України Марії Гринюк, народного майстра з Черкащини Валентини
Мірошник та члена Національної спілки майстрів народного мистецтва
України Олесі Вакуленко.
Наукова бібліотека має свою Арт-галерею, де постійно проходять
виставки та презентації (одна з них – персональна виставка витинанок
Наталії Фесенюк «Витинанки долі»).
Функціонування локальної мережі та використання програмного
забезпечення «УФД-Бібліотека» дозволяє автоматизувати всі основні
бібліотечні процеси і налагодити комунікативний обмін інформацією
у корпоративній мережі університету.
Варто пам’ятати, що бібліотека існує не сама для себе. Вона – інституція,
структура, що приречена на вічне обслуговування. І буде жити до
тих пір, поки до неї масово звертатимуться користувачі за знаннями,
інформацією, духовними цінностями. Однак виклики ХХІ століття
змушують переосмислити соціальні та культурні функції, які сьогодні
реалізує бібліотека. Відбуваються процеси модернізації, і у таких умовах
бібліотека є публічним простором, що орієнтується на запити та потреби
своїх користувачів, системою, що постійно розвивається, змінюється,
трансформується з традиційної бібліотеки в науково-інформаційний центр.
Горбань Ю. І. Бібліотека університету як культурномистецький центр / Ю. І. Горбань // Бібліотека. Книга. Наука :
матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). – Київ,
2018. – Вип. 1. – С. 64–65.
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БІБЛІОТЕЧНИЙ МАРКЕТИНГ, АБО ЯК ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЯТИ
БІБЛІОТЕКОЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Головна місія сучасної бібліотеки закладу вищої освіти – інформаційне
забезпечення життєдіяльності суспільства загалом та кожного читача
особисто. Задля ефективної реалізації заданої місії, бібліотека повинна
39

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
постійно творчо вдосконалювати свою роботу, освоювати нові бібліотечні
технології, проводити маркетингові дослідження, які допомагають
враховувати інтереси різних верств населення. У цих умовах важливим
завданням керівництва бібліотек є вміння будувати ділові відносини
з органами влади та управління та налагодження зв’язків із меценатами.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв у 2018 році відзначає 55-річний ювілей. До цієї знаменної
дати вели тернисті шляхи розвитку й удосконалення бібліотечних
технологій, розуміння місії бібліотеки та її ролі у трансформації змісту
вищої освіти. Завдання бібліотеки, її місце у культурній, науковій,
освітній та інформаційній інфраструктурі закладу вищої освіти нині
змінені. Першочергове завдання нині полягає у забезпеченні вільного
та необмеженого доступу до інформації.
Оптимізація бібліотечної діяльності здійснюється шляхом маркетингового підходу. Бібліотечні менеджери чекають на гарантії того, що
їх організація розвивається, оскільки потреби користувачів змінюються з часом, що означає динамічний розвиток суспільства. Концепція
бібліотечного маркетингу задає цілі, завдання та функції бібліотеки,
пріоритети та напрями роботи. Свій шлях бібліотека закладу вищої
освіти будує між бажаннями та очікуваннями користувачів і особистими
культурними та інформаційними функціями.
Для ефективної роботи бібліотеки, керівництво закладу має розуміти,
що не кожна інновація є прогресивним розвитком, оскільки прогрес –
це найкраще, а не просто щось нове. Розвиток бібліотеки охоплює не
лише рух вперед, а й ліквідацію зайвого, неактуального та відновлення
того, що було втрачено помилково. Незмінними та обов’язковими для
виконання умовами успішно функціонуючої бібліотеки є розуміння, що:
•• функція обслуговування користувачів є пріоритетною;
•• ефективність бібліотечного обслуговування залежить від сприйняття його як цілісної системи;
•• співробітники бібліотеки – головний ресурс якісного обслуговування.
Заклади вищої освіти завжди перебувають у русі, змінюються
з кожним днем. Якість обслуговування у бібліотеках університетів
залежить від співробітників та їх уміння швидко орієнтуватися в часі
й просторі.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв поєднує у своїй діяльності:
•• традиційні функціональні структури (читальна зала, приміщення
для роботи з документами, інформаційні зали з вільним доступом
до мережі Інтернет, зали для колективних занять, відділи обслуговування користувачів);
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•• структури культурного центру (зали для проведення конференцій
та виставок, мультимедійні зони, музейні простори);
•• надання сучасних послуг інформаційно-бібліотечного сервісу;
•• перевірка рукописів викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів
на унікальність у програмі Unicheck;
•• створення та підтримка наукових профілів викладачів Київського
національного університету культури і мистецтв у Google Scholar.
Оновлений набір послуг потребує від співробітників особливої
підготовки, умінь та навичок. Інформаційна підтримка читачів та
консультаційні послуги бібліотекарів-новаторів пов’язані з використанням нових інформаційних та комунікаційних технологій.
Співробітник бібліотеки повинен зарекомендувати себе як «креативний спеціаліст», який здатний використовувати сучасні технології
у бібліотечній сфері.
Керівництво бібліотекою включає реалізацію системного підходу
до управлінської діяльності, а саме: постановка перспективних цілей,
просування нагальних задач, розробки та здійснення необхідних
організаційно-економічних заходів, оскільки влада визначає соціальну
стратегію бібліотечної діяльності, забезпечує її фінансами, а бібліотека
наповнює її конкретним змістом.
Горбань Ю. І. Бібліотечний маркетинг, або як ефективно управляти бібліотекою закладу вищої освіти /
Ю. І. Горбань // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій: матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю
наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ,
30 листоп. 2018 р. / М‑во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 32–33.
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БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ
У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Бібліотека в сучасному інформаційному суспільстві має довести
суспільству свою конкурентоспроможність і необхідність, повинна
швидко реагувати на зміни зовнішнього оточення, інформаційні потреби
споживачів, безперервно відновлювати інформаційні продукти та
послуги, удосконалювати управління через впровадження інноваційних
соціальних технологій. Інноваційна діяльність бібліотек усе більшою
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мірою стає складною і комплексною, оскільки пронизує всі функціональні
сфери: науково-дослідницькі роботи із запровадження корпоративних
проектів, інформаційних та управлінських технологій, виробництво
й реалізацію інформаційних продуктів і послуг. Бібліотека має оперативно
реагувати на нові тенденції ринку та потреби користувачів, формувати
свої інноваційні стратегії.
У цьому контексті посилилось значення бібліотекознавчих досліджень, спрямованих на розробку стратегії й тактики вирішення актуальних управлінських завдань; становлення якісно нової технології
бібліотечного менеджменту та маркетингу, що базується на демократичних і гуманістичних ідеалах, у поєднанні з принципово новими
можливостями, що виникають у бібліотеці як об’єкті інформатизації.
Бібліотеки мають докладати чимало зусиль для оперативного
бібліотечного та інформаційного обслуговування всіх категорій користувачів згідно з їхніми інформаційними запитами.
Управління бібліотекою – це діяльність, спрямована на забезпечення
функціонування бібліотеки, підвищення ефективності її роботи та
розвиток відповідно до мінливих потреб користувачів і умов зовнішнього
середовища.
Завдання управління: встановлення цілей, заради яких формується,
функціонує і розвивається бібліотека, як цілісна система.
Сьогодні поряд із терміном «управління» вживаються терміни
«адміністрування», «керівництво» і запозичений в 1990 роках з англійської мови «менеджмент». В мовних словниках термін «менеджмент»
приводиться в чотирьох значеннях: спосіб, манера спілкування з людьми;
влада і мистецтво управління; особливого роду адміністративні уміння
і навички; орган управління, адміністративна одиниця.
Починається бібліотечний менеджмент із встановлення місії
бібліотеки, що виражає сенс її існування.
Місія бібліотек визначена всією історією їх існування: задовольняти
потреби суспільства в інформації, самоосвіті та набутті комплексу знань
для позитивної діяльності особистості й цим самим спрямована на процес
відтворення духовного і виробничого потенціалу суспільства. Крім того,
бібліотеки виконують і релаксаційні функції, сприяють соціалізації
особи протягом її життя.
Економічні, політичні зміни в суспільстві, розвиток інформаційних
комунікативних технологій, ріст потоків електронної інформації
зумовлюють багатоваріантність підходів до організації бібліотечноінформаційної діяльності, розширення спектру її змістовних параметрів.
З 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняному бібліотекознавстві посилюється
необхідність впровадження конструктивніших моделей управління для
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вирішення нових завдань, що постали перед бібліотекою. Інноваційні
підходи розробляють В. Ільганаєва, М. Карташов, В. Клюєв, Л. Петрова,
Г. Саприкін, М. Слободяник, І. Суслова, А. Чачко, І. Давидова та ін.
Обґрунтовано, що на етапі інформатизації суспільства відбувається
трансформація всіх складових виробничої діяльності бібліотек: технічної
і технологічної, організаційно-функціональної, кадрової, які набувають
системного розвитку.
На початку 2000-х рр. у працях науковців О. Пашина, Н. Жадько,
І. Осипової, Г. Паршукова, О. Воскобойнікової-Гузєвої, В. Дригайло,
Б. Бочарова, Н. Божко, Г. Єрмолаєвої, Н. Чуприкової порушено питання
впровадження сучасного менеджменту в діяльність бібліотек,
організаційного розвитку новітніх систем управління, проектною
діяльністю, автоматизованими процесами.
Бібліотеки змінюються не заради самих змін, а тому що є частиною
глобального процесу розвитку і повинні реагувати на розвиток
навколишнього середовища. Менеджмент змін полягає у визначенні
ступені впливу зовнішнього середовища на бібліотеку, впливу бібліотеки
на зовнішнє середовище, у визначенні програми дій для досягнення
гармонійного розвитку бібліотеки та зовнішнього середовища. При
цьому джерелом життєвої сили бібліотеки є її внутрішнє середовище.
Важливими чинниками внутрішнього середовища для бібліотеки
вищого навчального закладу, що впливають на визначення стратегічних
завдань є:
•• розвиток університету, поява нових факультетів, спеціальностей,
коливання кількості студентів;
•• збільшення ролі самостійної роботи студентів в процесі навчання;
•• розширення доступу до навчальної літератури через Інтернет,
пов’язане з цим коливання попиту на бібліотечні ресурси.
Усвідомлюючи необхідність гнучкого реагування на сучасні виклики,
удосконалення традиційних методів роботи та управління, ми обрали
головними напрямами розвитку:
•• впровадження і якісне забезпечення комплексу інформаційнобібліотечних послуг для спрощення та розширення доступу до
інформаційних ресурсів, накопичених у бібліотеці та до ресурсів
світового інформаційного простору;
•• об’єднання колективу бібліотеки навколо ідеї оновлення і модернізації діяльності бібліотеки;
•• пропагування серед університетської спільноти потенційних
можливостей бібліотеки;
•• закріплення за бібліотекою позицій та іміджу сучасної бібліотеки
інноваційного типу.
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Вищенаведені стратегічні завдання були висвітлені у Концепції
розвитку бібліотеки КНУКіМ до 2015 року.
Втілювалися в життя вони через функції бібліотечного менеджменту:
маркетинг, стратегічне планування, контроль, персонал-стратегію,
управління інноваціями.
За 2013–2016 роки зроблено наступне:
•• внаслідок заміни програмного забезпечення бібліотеки здійснено
переведення електронного каталогу на АІБС «УФД/Бібліотека»;
•• налагоджена робота електронної бази користувачів;
•• на сайті університету створено сторінку наукової бібліотеки;
•• започаткована та розвивається система віртуального обслуговування;
•• налагоджується промоція бібліотеки в соціальних мережах Facebook,
Vк; також бібліотека має власний канал на YouTube;
•• активізувалася видавнича діяльність бібліотеки.
Без розробки й реалізації персонал-стратегії проведення серйозних
змін неможливо. Персонал-стратегія – це сукупність і послідовність
прийнятих рішень, що дозволяють оцінити, проаналізувати і виробити
необхідну систему впливу на персонал для реалізації обраного напряму
розвитку організації. Повинна охоплювати:
•• прогнозування перспективних потреб бібліотеки в персоналі;
•• вивчення ринку праці;
•• розробку програми заходів щодо його освоєння;
•• аналіз системи робочих місць;
•• розробку програм заходів щодо розвитку персоналу.
У програмі заходів щодо розвитку персоналу значна увага приділялася
питанням:
•• подолання психологічного спротиву змінам;
•• напрацювання нових виробничих навичок у роботі з комп’ютерною
технікою;
•• підвищення кваліфікації працівників.
Високі темпи соціального та інформаційного прогресу вимагають
швидко та ефективно освоювати нововведення, що зумовлює необхідність
реалізації стратегічних напрямів інформаційно-бібліотечної діяльності.
Інноваційний менеджмент – особлива організаційно-управлінська
діяльність, яка забезпечує бібліотечний розвиток шляхом використання
інновацій; складова стратегічного управління бібліотечною діяльністю.
Основою інноваційної діяльності бібліотеки є її інноваційна політика.
Інноваційна політика визначає розробку інноваційних прогнозів,
стратегій, програм і проектів розвитку, формує підстави для збору
інформації, вироблення управлінських рішень, поведінку персоналу.
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Інноваційним змінам можуть бути піддані будь-які об’єкти: ресурси,
обслуговування (послуги, продукція), структура, соціальні відносини.
Потреба в інноваціях визначається на основі вивчення інноваційної
ситуації, сильних і слабких сторін діяльності бібліотеки, розбіжностей
і результатів її роботи, аналізу впливу зовнішніх факторів.
Отже, бібліотечний менеджмент сьогодні – це професійна сфера
діяльності, пов’язана з постановкою цілей і розробкою ефективних
способів їх досягнення. Бібліотека розглядається як соціальний інститут,
діяльність якого зумовлена мінливою ринковою ситуацією та спрямована
на збереження своєї традиційної сутності.
Однією з головних вузлових проблем бібліотечного менеджменту
є інновації, тому при аналізі факторів зовнішнього середовища
перед керівництвом бібліотеки і всім персоналом постають певні
взаємопов’язані завдання, від успішності вирішення яких залежить
життєздатність бібліотеки. Саме за допомогою стратегічного управління
як комплексу процесів та способів розробки і реалізації стратегії розвитку,
творчого процесу формулювання, а потім і реалізації цілей, задумів
і рекомендацій, можна втілювати в життя нові ідеї.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР ОСВІТИ ТА КРЕАТИВНОГО
ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ
У 2018 році наукова бібліотека Київського національного університету
культури і мистецтв (КНУКіМ) відзначає 55-річчя від дня заснування.
Бібліотека пройшла шлях становлення, розвитку та удосконалення
разом з університетом, як його складова і невіддільна частина. Відразу згадуються слова англійського філософа XIX ст. Томаса Карлейля:
«Університет – це зібрання розумних людей навколо гарної Бібліотеки».
У спіралі часу трансформувалися роки й знаменні дати; змінювався
склад працівників, назва, статус і структура бібліотеки. Сталими залишилися історичні факти розвитку, місія бібліотеки як інформаційного
центру закладу вищої освіти та готовність колективу до змін.
В університеті пам’ятають директорів (завідувачів) бібліотеки – Лідію
Єпіфанівну Розум, Софію Олександрівну Шульженко, Галину Іванівну
Лавриненко, Катерину Трифонівну Селіверстову, Катерину Дмитрівну
Головкіну, високоосвічених бібліотечних фахівців, які багато зробили
для створення і розвитку бібліотеки. Їхні традиції продовжували
Наталія Олександрівна Новікова, Лариса Михайлівна Тукан, Наталія
Володимирівна Осадча, Людмила Григорівна Петрова, Олександр
Григорович Кириленко.
Із січня 2014 року наукову бібліотеку очолює кандидат культурології
Юрій Іванович Горбань, фахівець у галузі книгознавства, бібліотекознавства, та інформаційних технологій.
Бібліотека не стоїть осторонь перетворень, що відбуваються
у суспільстві, вона шукає нові форми та методи роботи. Змінюється
розуміння місії бібліотеки, стають іншими бібліотечні технології,
термінологія; визначаються нові пріоритети комплектування фондів
та тренди обслуговування користувачів. Акцентується увага на функції
надання доступу до інформаційних ресурсів вітчизняної та світової
науки, забезпеченні європейського рівня якості й змісту навчального
процесу, наукової діяльності університету.
Бібліотека сьогодні – сучасний інформаційний, науковий та культурнопросвітницький осередок університету, діяльність якого базується на
традиційних та інноваційних формах бібліотечно-бібліографічного
обслуговування. Працівники бібліотеки активно освоюють вебтехнології, програми й сервіси, забезпечуючи ефективну підтримку
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наукового, навчального і виховного процесів, сприяючи зростанню
конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг.
Місія бібліотеки полягає у формуванні фондів, науковому опрацюванні, зберіганні документів, організації використання власних інформаційних ресурсів, забезпеченні інформаційних потреб студентів,
науково-педагогічного складу та співробітників університету відповідно
до принципів доступності, оперативності та комфортності.
Для якісної та своєчасної обробки різноманітних інформаційних
запитів усіх категорій користувачів (студентів, магістрантів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічного складу) бібліотека формує,
систематизує і зберігає традиційні та електронні інформаційні ресурси.
Найважливішим ресурсом є універсальний багатогалузевий фонд,
що нараховує близько 300 тис. примірників документів на традиційних
та електронних носіях. Фонд є універсальною базою для навчального
процесу та досліджень у галузі культури і мистецтва.
Специфіка підготовки фахівців культури і мистецтва потребує
використання у навчальному процесі нотної літератури, тому в бібліотеці
виокремлено Фонд нотних видань (нараховує більше 26 тис. примірників).
До Фонду рідкісних та цінних документів увійшло понад 1100 примірників видань, що мають наукову, історичну цінність та поліграфічні особливості. Включає книги та нотні видання, видані упродовж
1838–1950 років.
У бібліотеці зберігаються видання із сімейних бібліотек: книгознавця,
бібліографа та літературознавця Юрія Меженка; композитора, хорового
диригента й педагога Григорія Верьовки; українського радянського
письменника, драматурга, публіциста, державного та громадського
діяча Олександра Корнійчука; ученого, археолога, історика античності,
скіфолога Сергія Ольговського, вченого-літературознавця, літературного
критика, культуролога, перекладача, поетеси Людмили Скирди та
найповніша в Україні колекція творів письменника, етнолога та історика
Миколи Ткача.
З метою збереження книжкових інскриптів як культурного, мистецького феномену у 2017 році розпочато роботу з виокремлення
Фонду інскриптів, до якого відбираються документи з дарчими автографами, присвятами відомих діячів культури, мистецтва, освіти та
науки України. Серед вже досліджених видань інскрипти Раїси Іванченко, Дмитра Луценка, Василя Гостюка, Валеріана Довженка, Юрка
Покальчука, Ніни Матвієнко.
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Основним електронним інформаційним продуктом та найбільш
популярним бібліографічним ресурсом бібліотеки є електронний
каталог.
В ЕК виділено бази даних «Рідкісні видання бібліотеки» та БД
«КНУКіМ», що має п’ять підтем: «Видавнича діяльність КНУКіМ»,
«Історія КНУКіМ», «Наукова бібліотека КНУКіМ», «Поплавський Михайло
Михайлович», «Праці викладачів КНУКіМ».
Важливим інформаційним ресурсом є веб-сайт бібліотеки
(http://lib.knukim.edu.ua/), створення якого дозволило запровадити
обслуговування віддалених користувачів бібліотеки, використовуючи
сервіс «Віртуальна довідка».
У січні 2017 р. бібліотека Київського національного університету
культури і мистецтв отримала статус наукової. Від початку свого
існування бібліотека здійснювала і нині надає інформаційну підтримку
та супровід науково-дослідної діяльності усіх структурних підрозділів
університету.
У межах інформаційної підтримки наукових досліджень, бібліотека
надає релевантну інформацію для наукових працівників, які захищають
кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованих вчених радах
університету.
З вересня 2017 р., на основі договорів із викладачами закладу вищої
освіти, розпочато процес створення репозитарію академічних текстів,
що нараховує більше 3 тисяч електронних копій.
За рішенням Вченої Ради КНУКіМ протокол №15 від 17.10.2018 р.
наукова бібліотека сприяє підготовці до друку згідно з вимогами
Міністерства освіти і науки України до фахових журналів та рекомендаціями наукометричних баз 13 наукових збірників, які зареєстровані
у Міністерстві юстиції України:
•• «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв.
Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво»;
•• «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв.
Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності»;
•• «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв.
Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство»;
•• «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв.
Серія: Музичне мистецтво»;
•• «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв.
Серія: Сценічне мистецтво»;
•• «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв.
Серія: Туризм»;
48

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕК.
ІННОВАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
•• «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну»;
•• «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти»;
•• «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації»;
•• «Танцювальні студії»;
•• «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук»;
•• «Український інформаційний простір»;
•• «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній
сфері».
Бібліотека є активним учасником процесу формування в суспільстві
культури академічної доброчесності, що передбачає запобігання
наявності збігів, та ґрунтується на поширенні засад чесного науковоосвітнього процесу. Обов’язковою вимогою є перевірка наукових праць
на унікальність тексту за допомогою онлайн-сервісу «Unicheck».
Бібліотека є організатором і платформою для проведення всеукраїнських наукових заходів. Тематика конференцій різноманітна, охоплює
актуальні напрямки бібліотечної сфери та спрямована на вивчення
досвіду роботи, знайомство з новаціями, визначення перспектив подальшого розвитку. Організовуючи конференції, семінари та круглі
столи, бібліотека сприяє оновленню бібліотечної професії, здійснює
внесок у бібліотекознавство та розвиток безперервної бібліотечно-інформаційної освіти.
Упродовж 2013–2018 років наукова бібліотека університету активізувала видавничу діяльність, підготувавши та видавши близько 60 видань.
Репертуар видавничої продукції різноманітний: історичний нарис,
календар знаменних дат, бібліографічні покажчики, методичні матеріали, пам’ятки користувачу, каталоги книжкових виставок, ілюстрований
довідник, науково-популярні та інформаційні видання.
Основним видом видавничої продукції є бібліографічні покажчики,
об’єднані у серіях: «Видатні постаті КНУКіМ», «Вчені КНУКіМ» та
«Знаменні дати КНУКіМ». Зазвичай видання готуються до ювілейних
дат персоналій та кафедр, мають усталену структуру.
Випуском антології «Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв» у 2016 році започатковано серію «Наукові школи», що репрезентує основні напрями
книгознавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень
вчених університету. Перше видання серії присвячено книгознавчій
школі і відбиває науково-творчі, науково-педагогічні доробки її представників (випускників, викладачів), яким долею визначено творити
історію університету.
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Головною метою соціокультурної діяльності бібліотеки КНУКіМ
є організація змістовного молодіжного дозвілля, формування
і задоволення культурних потреб, створення умов для саморозвитку,
самовдосконалення та творчості. Завдання культурно-просвітницької
роботи не є сталими та незмінними, вони відзеркалюють динаміку
суспільного життя, актуалізують потреби та враховують особливості
розвитку студентської молоді.
Як центр просвітництва, бібліотека університету активно долучається
до промоції української книги, читання, формування читацької культури.
У читальній залі проходять презентації книжкових новинок, відкриті
лекції авторів, зустрічі з експертами книжкового ринку, музичного,
образотворчого і театрального мистецтва тощо.
У виставковій залі бібліотеки працює Арт-галерея, де експонуються
роботи сучасних українських художників, студентів та викладачів
університету.
Як інформаційний центр університету, наукова бібліотека, активно
застосовує інновації, будує власний культурно-освітній простір: розробляє
актуальні, необхідні користувачам проекти, розширює культурно-освітні
та інформаційні послуги, поліпшує рівень обслуговування користувачів.
Виконуючи комунікаційні, просвітницькі, освітні функції бібліотека
реалізує проекти, спрямовані на розвиток навчання та неформальної
освіти, складовими яких є культурно-просвітницькі, науково-пізнавальні,
виховні заходи, традиційні та віртуальні виставки.
У науковому просторі університету успішно реалізуються інформаційні та освітні проекти бібліотеки, які є важливим компонентом
збереження наукової, культурної та мистецької спадщини України
загалом і закладу вищої освіти зокрема.
Інформаційний проект «12+ книг року» має на меті інформування
наукової, педагогічної і мистецької спільноти України про нові видання викладачів університету, що видані у поточному році та є у фонді
бібліотеки. Складовою частиною проекту є проведення презентацій
представлених книг. Учасниками презентації є представники керівного складу університету, автори, рецензенти, видавці, студенти та
викладачі кафедр. За підсумками 2015–2018 років на веб-сайті КНУКіМ
та у виставковій залі бібліотеки представлено 172 видання, проведено
понад 20 презентацій.
Наукова бібліотека КНУКіМ є учасником проекту Національної
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого зі створення електронної
бібліотеки «Культура України». Корпоративна співпраця здійснюється
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шляхом розміщення у цифровій бібліотеці матеріалів, підготовлених
співробітниками бібліотеки КНУКіМ та надання відкритого доступу
до них.
Від 2014 року у бібліотеці реалізовується культурно-просвітницький
проект «Скарби нації». Мета проекту полягає в ознайомленні студентів
із Конвенціями ЮНЕСКО у сфері культури, напрямками міжнародного
культурного співробітництва України та ЮНЕСКО, українською
історико-культурною, природною та нематеріальною спадщиною,
що перебуває під охороною ЮНЕСКО та популяризації українських
елементів нематеріальної культурної спадщини шляхом проведення
майстер-класів, виставок-презентацій.
Бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв пройшла шлях довжиною 55 років. Сьогодні можна сказати, що
пройдений він гідно. У цьому велика заслуга бібліотекарів усіх поколінь,
адже без їх професійності, працездатності, відповідальності плідний
розвиток бібліотеки був би не можливий. Саме колектив бібліотеки
став головним рушієм її становлення і розвитку.
Бібліотека не стоїть на місці. Вона розвивається, удосконалюється,
впроваджує сучасні форми роботи з користувачами, відкриває нові
напрями своєї діяльності, разом з університетом впевнено крокує
у майбутнє. На цьому історія бібліотеки університету не закінчується,
адже попереду ще довгий шлях на ниві розбудови бібліотечноінформаційного забезпечення діяльності університету.
Горбань Ю. І. Наукова бібліотека – центр освіти та
креативного простору університету / Ю. І. Горбань,
О. О. Скаченко // Київський національний університет
культури і мистецтв у 2018 році: знаменні дати, славні
ювілеї : календар. – Київ, 2018. – С. 12–20.

УДК 001.811:177.9			

В’ячеслав Вікторович Лук’яненко

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, ЩО ЦЕ?
Конкурентне суспільство створює умови, де цінуються унікальні
навички, компетентності, креативне мислення. Не всі відповідально
ставляться до роботи, навчання, обов’язків, проте всі прагнуть мати
рівні можливості в оцінці знань та рівні права.
Різні види зловживань у науковому середовищі намагається
подолати Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP),
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що реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України
за підтримки Посольства США. Гаслом проекту є вислів: «Чесність
починається з тебе». Саме справедливість та відповідальність є головними
вимогами поняття академічної доброчесності.
Стаття 42 Закону України «Про освіту» поняття «Академічна доброчесність» трактує як «сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень» [1].
Головними учасниками освітнього процесу в університеті є:
•• Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники
•• Здобувачі освіти.
Дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього
процесу передбачає обов’язкове:
•• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
•• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
•• надання правдивої інформації про методики й результати досліджень,
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науковопедагогічну, творчу) діяльність;
•• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами
освіти;
•• об’єктивне оцінювання результатів навчання.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
•• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
•• посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;
•• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
•• надання правдивої інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень
і джерела інформації.
Порушенням академічної доброчесності вважається:
•• академічний плагіат;
•• самоплагіат;
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•• фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне
оцінювання.
За роки реалізації проекту прослідковується актуалізація участі
бібліотек закладів вищої освіти у формуванні простору академічної
доброчесності.
Активну роботу за цим напрямком проводить наукова бібліотека
Київського національного університету культури і мистецтв. Зокрема,
для магістрантів та аспірантів університету проводяться практичні
заняття та майстер-класи, готуються презентації щодо ознак плагіату,
поняття академічної доброчесності, формування навичок пошуку
та опрацювання першоджерел, правильного оформлення цитат
і запозичень, дотримання норм авторського права.
Щорічно у жовтні проводяться тренінги щодо оформлення
бібліографічних посилань згідно APA STYLE, HARVARD REFERENCING
STYLE.
Одним із засобів, що сприяють підтримці наукової доброчесності
є відкритий доступ до інформації. З цією метою бібліотека у вересні
2017 року розпочала процес створення університетського репозитарію
академічних текстів, а у грудні того ж року запровадила обов’язкову
перевірку всіх наукових робіт (наукових видань, наукових статей,
дипломних та магістерських робіт) в університеті за допомогою
он-лайн програми Unicheck.
Отже, формування навичок академічної доброчесності є одним
із провідних завдань бібліотек закладів вищої освіти. Інформаційна
підтримка, організація просвітницьких заходів щодо правил академічної
доброчесності, запобігання проявам недоброчесних запозичень є метою
діяльності бібліотеки КНУКіМ у найближчій перспективі.
Список бібліографічних посилань

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/1556-18. (дата звернення 16.11.2018).
Лук’яненко В. В. Академічна доброчесність, що це? /
В. В. Лук’яненко // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук.
б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп.
2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв, наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 53–54.
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ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ
БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Основною місією бібліотеки сучасного навчального закладу
є створення єдиного інформаційно-освітнього середовища університету,
навігація в електронному інформаційному просторі держави та за її
межами, зберігання документальної духовної спадщини університету,
створеної науково-педагогічним колективом протягом усієї історії
існування навчального закладу.
Провідним напрямом роботи бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв є інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування. При здійсненні цієї діяльності її співробітники
використовують усі традиційні форми й методи роботи.
Становлення інформаційної складової у роботі бібліотеки Київського
державного інституту культури (КДІК) відбувалося у три етапи. Спочатку,
у травні 1980 р. у ній організували службу інформації, метою створення
якої було підвищення ефективності науково-дослідної роботи та
навчально-виховного процесу інституту.
Основним завданням служби на той час було визначено:
•• оперативне інформаційне забезпечення професорсько-викладацького складу, аспірантів інституту інформацією з актуальних
питань освіти, науки, культури, мистецтва;
•• розробка вітчизняної та закордонної науки;
•• сприяння підготовці та вихованню висококваліфікованих спеціалістів у сфері культури і мистецтва;
•• підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів та студентів
у галузі науково-інформаційної діяльності.
Упродовж 1980–1991 рр. службу очолювала Людмила Андріївна
Бурдонос, інформаційне забезпечення здійснювали два співробітники
(методист, редактор). У 1991–1993 рр. нею керувала Тетяна Юріївна
Волощенко.
Інформаційне обслуговування проводилося в режимах вибіркового
розповсюдження інформації (ВРІ), диференційного обслуговування
керівництва (ДОК) та «Запит–відповідь».
Інформаційна діяльність бібліотеки здійснювалася відповідно до
тем науково-дослідної, педагогічної та методичної роботи навчального
закладу. Основний режим інформування – одноконтурне ВРІ – застосову54
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вався для керівництва ВНЗ, двоконтурний – для науковців-дослідників.
Зворотний зв’язок здійснювався за допомогою талонів зворотного зв’язку
та особистих бесід.
На другому етапі, наприкінці 1980 р., у структурі служби інформації
бібліотеки (СІБ) було створено сектор вибіркового розповсюдження
інформації, на працівників якого було покладене завдання оперативного
інформування абонентів ВРІ про нові надходження літератури до
бібліотеки (відповідно до їхніх запитів). Керівниками сектору ВРІ в різні
роки були Тетяна Юріївна Волощенко (1981–1991), Ольга Борисівна
Бреднєва (1991–1997), Наталія Володимирівна Осадча (1997–2001), Алла
Василівна Мальшакова (з 2001 р.).
На основі вивчення інформаційних запитів кафедр вишу у секторі
ВРІ розробили рубрикатор, що складався із 412 розділів. На нього була
створена систематична картотека на міні-рейторах, що виконувала
функцію забезпечення наукових тем інституту. Починаючи з 1981 р.,
усі кафедри ВНЗ забезпечувалися інформацією в режимі ВРІ про нові
надходження літератури до фондів бібліотеки.
На допомогу навчальному процесу, науково-дослідній роботі кафедр
започатковано проведення комплексних заходів: «Днів кафедри», «Днів
інформації» (з 1981 р.). Працівниками СІБ виконувалися бібліографічні
довідки, частина з яких увійшла до Єдиного галузевого довідковоінформаційного фонду Всесоюзного інформцентру з питань культури
і мистецтва. З 1984 року теми науково-дослідних робіт кафедр проходили
інформаційне опрацювання (визначався алгоритм пошуку по кожній
темі, створювалися проблемно-орієнтовні бібліографічні списки для
забезпечення НДР).
Оптимальному задоволенню інформаційних потреб професорськовикладацького складу інституту сприяло формування спеціального
довідково-інформаційного фонду (ДІФ), в якому було зосереджено майже
всі видання центрів наукової інформації України та країн близького
зарубіжжя (4131 пр.). Зокрема, видання Інформцентру з питань культури
та мистецтва Національної парламентської бібліотеки України, Інституту
проблем реєстрації інформації Національної академії наук України,
ІНІСН, РДБ, НДІ вищої освіти Росії.
Враховуючи тогочасні труднощі в друкуванні наукових робіт, на
прохання викладачів інституту, служба інформації реєструвала та
зберігала неопубліковані наукові роботи з метою їхнього подальшого
використання у навчальному процесі. Починаючи з 1985 р., СІБ розпочато
випуск щоквартальних тематичних підбірок у двох серіях:
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•• серія «А» – оглядова інформація з проблем культурно-освітньої
роботи і бібліотечної справи;
•• серія «Б» – копії анотованих статей з проблем вищої школи.
На основі ДІФ розпочата робота з формування тематичних папокдосьє для оперативного інформування керівництва вишу – зокрема
накопичувався матеріал з таких тем: «Дозвілля. Вільний час», «Художня
самодіяльність. Питання теорії і практики», «Модель особистості
спеціаліста» тощо.
Третій етап розвитку інформаційної діяльності розпочався у 1986 р.,
коли служба інформації була реорганізована у відділ наукової інформації
(ВНІ).
З травня 1993 р. відділ очолює І. Маловська. До структури ВНІ увійшов
сектор МБА (керівник – О. Омельяненко).
Обслуговуючи користувачів у режимі ДОК, з 2000 р. фахівцями відділу
готується реферативна інформація у вигляді щоденного інформаційного
«Дайджесту з питань політики, економіки, суспільства, освіти, культури
та мистецтва» для керівництва вищого навчального закладу. При цьому
здійснюється аналітичне опрацювання близько 30 сайтів Інтернету,
передивляються періодичні видання, робляться ксерокопії матеріалів
про КНУКіМ та його ректора професора М. Поплавського.
Розпочата підготовка Інформаційних бюлетенів з питань вищої
освіти (з 2011 р.), зокрема, «Освітні інновації у вищих навчальних
закладах України» (59 назв), «Наукові інновації у вищих навчальних
закладах України» (27 назв). Для забезпечення науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників ВНІ виконує різноманітні
довідки (тематичні, усні, письмові) з використанням інтернет-ресурсів,
фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України. Зокрема, здійснено добірку інформаційних джерел з таких тем: «Професійна компетентність
менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації вищої
школи» (492 назви), «Психолого-педагогічні засади підготовки фахівців
з управління у соціокультурній сфері» (359 назв), «Теорія і практика
сучасної реклами» реферативно-бібліографічна довідка (57 назв),
«Молодь в інформаційному просторі: читання та інформаційні технології»
(69 назв), «Розмовний жанр на естраді» (136 назв) та ін.
Важливим напрямом роботи відділу на цьому етапі є групове
інформування користувачів за допомогою комплексних заходів
«Днів інформації» та «Днів кафедр». Виставки нових надходжень до
бібліотеки дають змогу оперативно і візуально ознайомитись з новими
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документами, визначити їхню інформаційну цінність для тем наукових
досліджень. Після проведення кожного «Дня інформації» співробітники
ВНІ готують Інформаційний бюлетень «Нові надходження літератури
до бібліотеки КНУКіМ».
Організація системи інформаційно-бібліографічного обслуговування у виші, формування та організація ДІФ, обслуговування
користувачів різними видами документів передбачає залучення
до цієї роботи викладачів, наукових співробітників кафедр та представників інших підрозділів університету. У цьому зв’язку варто
відзначити співробітництво бібліотеки з багатьма кафедрами КНУКіМ,
що відбувається шляхом організації тематичних книжкових виставок, підготовки інформаційно-бібліографічних видань, проведення
«Днів кафедри». Так, 6 червня 2011 р. у бібліотеці відбувся День кафедри журналістики та видавничої справи (до Дня журналіста України), 10 вересня 2011 р. – День інституту кіно і телебачення (до Дня
Українського кіно). Крім тематичних виставок, на заходах були
представлені огляди літератури та розповсюджені каталоги книжкових виставок: «Основи журналістики» (145 назв) і «Кіномистецтво»
(444 назви).
Значна робота проводиться спільно зі співробітниками кафедри
фольклору, народного пісенного та хорового мистецтва КНУКіМ.
До науково-практичної конференції «Музична культура України
в контексті сучасних соціокультурних трансформацій», що проводилася
кафедрою 28 березня 2012 р., бібліотекою підготовлена тематична
книжкова виставка та укладений каталог «Велич мистецтва ясніше
всього проявляється в музиці», який містив описи монографій, довідкових,
навчальних посібників, наукових статей, представлених на книжковій
виставці.
Під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фольклор
і народне пісенне виконавство в сучасному соціокультурному просторі
України» (5 жовтня 2012 р), присвяченої 40-річчю створення кафедри
народного хорового співу, експонувалася однойменна книжкова виставка
бібліотеки КНУКіМ, де були представлені праці видатних фольклористів,
дослідників українського пісенного мистецтва.
Вшановуючи пам’ять народного артиста України, багаторічного
завідувача кафедри народного пісенного виконавства КНУКіМ С. Павлюченка, співробітники бібліотеки підготували біобібліографічний
покажчик «Павлюченко Станіслав Євстигнійович».
57

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
6 квітня 2012 р., в рамках Днів Науки у КНУКіМ, у бібліотеці університету пройшов День кафедри історії України та музеєзнавства: було
здійснено бібліографічний огляд нових надходжень з питань музеєзнавства та історії України; презентовано пам’ятку користувачу «Сім чудес
України» та бібліографічний покажчик «Культурна спадщина України».
Тематична книжкова виставка «Світ соціальних комунікацій»,
що складалася із восьми розділів, експонувалася на Всеукраїнській
науковій конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції»
(6 квітня 2012 р).
Таким чином, діяльність бібліотеки з інформування професорськовикладацького складу та аспірантів КНУКіМ свідчить, що вона виконує
функції, властиві не лише бібліотекам вищих навчальних закладів,
а й науковим, беручи участь у розвитку науки, обслуговуючи відповідні
категорії користувачів.
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РЕПОЗИТАРІЙ ЯК РЕАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК
ЕФЕКТИВНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Глобальне поширення інформаційних технологій привело до
стрімкого використання цифрових систем для адміністративних та
дослідницьких цілей. Для збереження матеріалів створюються електронні
архіви (репозитарії), де зберігаються цифрові об’єкти.
Проблему відкритого доступу активно досліджують вітчизняні
фахівці бібліотечної та документно-інформаційної сфери Т. Ярошенко,
О. Кузьмінська, І. Передерій, Н. Левченко та інші.
Так, Т. Ярошенко [4, с. 5] характеризує відкритий доступ як найефективніший засіб обміну інформацією у сфері науки. І. Передерій [3, с. 110]
особливу роль ефективної комунікації в освітньому та науковому середовищах відводить електронним архівам наукових публікацій.
О. Г. Кузьмінська пропонує таке визначення: «Інституційний репозитарій – це цифровий архів інтелектуального надбання освітньо-наукових
закладів і мережевий сервіс відкритого доступу для зберігання, систематизації та управління цифровими колекціями інтелектуальних продуктів однієї чи кількох університетських спільнот та розповсюдження
цифрових матеріалів, створених інституцією чи її співробітниками» [1].
Окрім репозитаріїв наукових, національних бібліотек широкого
поширення набули інституційні репозитарії, головними завданнями
яких є: сприяння зростанню рейтингу свого навчального закладу через
представлення власної наукової продукції у мережі Інтернет; збільшення
індексу цитування; створення надійної та доступної системи обміну
науковими роботами.
Як правило, формування електронних колекцій документів у архівах
відкритого доступу проходить відповідно до профілю фахової підготовки
закладу вищої освіти. Навігаційні та пошукові можливості українських
інституційних репозитаріїв відповідають сервісним можливостям
програмного забезпечення, на основі яких функціонує архів.
Зазвичай, у відкритому доступі університетські архіви збирають,
систематизують та зберігають автореферати дисертацій, дисертації,
наукові публікації викладачів, співробітників, аспірантів та студентів,
матеріали конференцій, навчально-методичну літературу, звіти про
науково-дослідну роботу, статті з фахових та періодичних видань.
Існує практика представлення у репозитаріях робіт не лише науковців
(викладачів та аспірантів), а й студентів-магістрів (за рекомендацією
професорсько-викладацького складу), виховуючи, таким чином,
у майбутніх науковців принципи академічної доброчесності. Адже,
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в процесі наповнення відкритих електронних архівів проходить
перевірка на плагіат усіх наукових матеріалів.
Загалом, питання академічної доброчесності є одним із головних
складників становлення молодої вітчизняної наукової спільноти. Крім
того, завдяки відкритому електронному архіву закладу вищої освіти,
студенти мають швидкий доступ до навчально-методичної та наукової
літератури, створеної університетською академічною спільнотою,
незалежно від наявності книжкових фондів, що допомагає ефективно
навчатись.
З вересня 2017 р., на основі договорів із викладачами, у науковій
бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв
розпочато процес створення репозитарію академічних текстів, що
нараховує понад три тисячі електронних копій.
Кожна навчальна дисципліна в університеті забезпечена методичними матеріалами (робочими програмами, навчально-методичними
комплексами). Студенти мають вільний доступ до цих матеріалів через
сайт та електронний каталог бібліотеки.
Отже, репозитарії закладів вищої освіти створюються як системи
відкритого доступу до інформації, передбачають зібрання, систематизацію
та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту науковців,
на який не встановлено обмеження щодо авторського та суміжних прав;
поширення матеріалів у середовищі світової науково-освітньої спільноти.
Демонструючи наукову, соціальну та економічну значущість дослідницьких
робіт, інституційні репозитарії є реальним показником ефективності
роботи університетів як науково-освітніх центрів, визначаючи статус та
суспільне значення вищого навчального закладу.
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ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Для початку ХХІ ст. характерним є інноваційний розвиток українського
суспільства, що супроводжується невпинним потоком інформації. Однією
з головних умов інформатизації суспільства є інформатизація освіти,
метою якої є підвищення ефективності та якості підготовки майбутніх
фахівців. Сучасна освіта неможлива без використання інформаційних
технологій. Розвиток сучасного інформаційного суспільства неможливо
уявити без бібліотек. Сьогодні бібліотеки є неодмінною складовою
освітнього процесу вищих навчальних закладів, оскільки забезпечують
доступ своїх читачів до найрізноманітнішої інформації, відповідно до
всіх напрямів навчання.
Аналіз показав, що упродовж останнього десятиліття електронні
ресурси перетворились у популярний і поширений серед студентів
інформаційний сервіс. Матеріали в електронних ресурсах призначені для
доступу, пошуку, копіювання та роздруковування студентами. Звичайно,
для бібліотек вищих начальних закладів електронні інформаційні ресурси
посідають домінантне місце, але впровадження новітніх інформаційнокомунікаційних технологій у роботу бібліотек не повинно дійти до повної
заміни друкованих видань на електронні аналоги. Тобто формування
фонду електронних ресурсів та обслуговування ними користувачів –
це нові форми інформаційної діяльності бібліотек вищих навчальних
закладів у сучасних умовах. Бібліотека перевтілюється в інноваційний
центр інформаційних електронних ресурсів, зберігаючи при цьому
функції звичайної бібліотеки, яка обслуговує користувачів і друкованими
документами. Відповідно, це приводить до змін у бібліотечній роботі
й ставить перед бібліотекарем нові завдання, серед яких – уміння
орієнтуватися та керувати інформаційними потоками, створити
можливості оперативно отримувати необхідну інформацію користувачам.
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З упровадженням засобів комп’ютеризації було внесено корективи
в організацію основних технологічних процесів бібліотек. Наприклад,
застосування новітніх інформаційних технологій допомагає відділу
комплектування оперативно збирати інформацію про документи,
обліковувати, здійснювати контроль витрат і фінансової звітності.
Інтернет-технології відкрили для бібліотек вищих навчальних закладів
нові можливості пошуку, бібліотечно-інформаційного обслуговування,
отримання бібліографічної та повнотекстової інформації з інших бібліотек
і доведення її до користувачів. Застосування медіатехнологій допомагає
бібліотекарям зацікавити користувачів, залучити їх до обговорення,
підготовки та проведення бібліотечних подій.
На сьогодні Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв, як бібліотечно-інформаційний підрозділ
університету, здійснює формування, наукове опрацювання, зберігання документів, забезпечує використання інформаційних ресурсів,
проводить інформаційно-бібліографічну та науково-методичну роботу, забезпечує користувачам доступ до традиційних і електронних
джерел інформації. Комп’ютеризація бібліотечних процесів здійснюється
шляхом запровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної
системи «УФД/Бібліотека». Запровадження цієї системи надало такі
переваги: повністю автоматизовано процеси комплектування та обліку
документів; створено електронну базу даних користувачів бібліотеки;
розпочато оцифрування рідкісних видань і навчальної літератури, що
має попит, та надано доступ до них та можливість дистанційного замовлення документів в електронній читальній залі бібліотеки; повністю
автоматизовано шлях документа в бібліотеці.
Отже, модернізація вищої освіти зумовлює необхідність інтенсивних
змін у роботі бібліотеки вищого навчального закладу. Наукова бібліотека
Київського національного університету культури і мистецтв приділяє
велику увагу формуванню електронних інформаційних ресурсів, надає
доступ до друкованих та електронних інформаційних ресурсів, що сприяє
високій якості навчання та ефективній науково-дослідній роботі.
Потернак Ю. А. Інновації в діяльності бібліотек вищих
навчальних закладів та їхній вплив на якість освіти /
Ю. Потернак // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського :
матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018) /
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів
МААН. – Київ, 2018. – С. 106–108.
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БІБЛІОТЕКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – КОМПЛЕКС
СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
В умовах інформаційного суспільства швидко відбуваються
трансформації реальності. Модернізація української освітньої галузі,
реформування освіти висувають нові стратегічні завдання перед
бібліотеками вищих навчальних закладів. Їх вирішення потребує ряду
комплексних системних, організаційних, структурних і технологічних
змін згідно із сучасними тенденціями. Загальне бачення необхідних
змін пропонує Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до
2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку
України», відповідно до якої окремі бібліотеки розробляють стратегії
власного розвитку. Має своє бачення розв’язання проблем в ключових
напрямах діяльності й Наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв.
У філософії бібліотечної справи найбільшим пріоритетом визначено
саме користувача, тому важливо швидко адаптуватись до тих змін,
які відбуваються у світі, систематично приділяти увагу послугам,
що визначають суспільну думку про місце й значення бібліотеки
в університетському середовищі. Співробітники сприяють оновленню
змісту традиційної бібліотечної роботи, формуючи новий погляд
користувачів на бібліотеку. Зважаючи на це, з 2013 р. активізувалися
заходи з промоції бібліотеки та книги в найрізноманітніших формах:
презентації видань бібліотеки, зустрічі з цікавими людьми, авторами
книг, літературно-музичні вечори, популяризація наукового доробку
викладачів університету бібліотечно-бібліографічними засобами.
Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних
ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення
доступу до них – один зі стратегічних напрямів розвитку університетської
бібліотеки. Запровадження нових продуктів і послуг, необхідних сьогодні
користувачеві, які виводять професійну діяльність на покращений або
якісно новий рівень (електронний каталог, сайт бібліотеки, віртуальна
довідка, буктрейлери, комунікація з користувачами та бібліотеками
через соціальні мережі).
Збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів визнано одним із важливих напрямів подальшого розвитку
сучасної бібліотеки закладу вищої освіти. З метою відбору видань було
переглянуто фонд основного книгозберігання та виокремлено рідкісні та
цінні видання кінця ХІХ – початку ХХ століття (примірники з автографами
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видатних історичних постатей, а також книжки в коштовних оправах).
З метою зберігання фондів у науковій бібліотеці КНУКіМ розрізняються такі категорії документів на традиційних носіях, які переводяться
в електронний варіант з метою подальшого їх зберігання:
•• рідкісні, особливо цінні, старі видання (1 категорія);
•• архівні примірники (2 категорія).
Особливої ваги набуває в період змін кадровий менеджмент,
оскільки розвиток цілей і вирішення завдань бібліотеки значною
мірою визначається кадровим складом. Кадрова політика – це
сукупність принципів, методів та форм організаційного механізму
з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу,
створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання,
яка визначає лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на
перспективу.
Отже, на базі багатих книжкових фондів та інших джерел інформації,
акумульованих бібліотекою із застосуванням електронних технологій
командою кваліфікованих співробітників створюються нові форми
бібліотечної діяльності для повного задоволення інформаційних, наукових, культурних запитів користувачів. Завдяки чому в період бурхливих
змін в соціумі бібліотека університету є інтелектуальним простором,
що заповнений різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії, складним соціально-комунікаційним
комплексом. Також в умовах постійної зміни зовнішнього середовища та трансформацій університету, Наукова бібліотека КНУКіМ має
вирішувати задачі, спрямовані на максимальну інтеграцію бібліотеки
в дослідницьку та освітню діяльність навчального закладу. Необхідно
направити зусилля на пошук нових форм взаємодії з кафедрами, лабораторіями університету задля підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотеки. Важливою частиною стратегії
є формування сервісів бібліотеки, спрямованих на розвиток наукових
комунікацій та підтримку досліджень, а також формування сучасних
освітніх послуг бібліотеки, пов’язаних з бібліометричною грамотністю,
розвитком навичок академічного письма та роботою з бібліографічними менеджерами.
Рибка Л. А. Бібліотека закладу вищої освіти – комплекс
стратегічних рішень / Л. А. Рибка // Бібліотека: місце
традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу,
присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури
і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ,
2018. – С. 79–80.
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БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Сьогодні бібліотеки відіграють важливу роль у забезпеченні
доступності інформаційних ресурсів, виступають невід’ємною частиною
інформаційного суспільства і виконують низку важливих функцій, серед
яких: реалізація гарантованого права на доступ до інформації; створення
та зберігання величезних масивів інформації; системна організація
електронних ресурсів за галузями знань та іншими ознаками. Зокрема,
це стосується і бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ). Ці бібліотеки
повинні відповідати статусу соціокультурних інституцій, керуючись
найважливішими пріоритетами в галузі організації, споживання та
розподілу інформаційно-освітніх послуг.
Діяльність з інформаційного забезпечення є важливою ланкою
будь-якого вищого навчального закладу. Цю роль традиційно виконує
бібліотека ВНЗ. Наскільки її інформаційний простір відповідає запитам
користувачів, настільки успішною стає робота вузу. Процес моделювання
інформаційного простору бібліотеки ґрунтується на системному підході
до всієї бібліотечно-бібліографічної діяльності, яка повинна включати
декілька напрямків. Теоретичні знання і накопичений практичний
досвід повинні бути направлені на вдосконалення інформаційного
простору бібліотеки, що підвищує її інформатизацію. А це неодмінно
позитивно відіб’ється на загальній інформатизації закладу вищої освіти.
Розуміння важливості цього питання є необхідною умовою для науковообґрунтованого моделювання інформаційного простору вузівської
бібліотеки на базі новітніх комп’ютерних технологій.
Під інформаційним простором бібліотеки університету слід розуміти
простір, де діють бібліотечно-бібліографічні процеси, безпосередньо
пов’язані з науково-інформаційною діяльністю бібліотеки й навчального
закладу в цілому. Саме від чіткої структури інформаційного простору
бібліотеки залежить створення необхідного для працівників набору
інструментів, використання яких дозволить забезпечити кожному
студенту та науковцю вишу оперативний доступ до документів
бібліотечного фонду, а бібліотекарям реалізувати нові форми роботи
з користувачами. Крім того, завжди потрібно пам’ятати, що надійність
процесу обслуговування визначається не кількістю послуг, що надаються,
а тим, наскільки повно і якісно вони задовольняють інформаційні
потреби. Інакше кажучи, приступаючи до роботи, необхідно мати
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соціально корисну за змістом і формою номенклатуру бібліотечнобібліографічних послуг, як усередині бібліотечної системи, так і за її
межами.
Світова глобалізація відносин в усіх сферах життєдіяльності,
стрімкий розвиток інформаційних технологій, збільшення потоків
інформаційних ресурсів, переорієнтація споживачів інформації
спонукає консервативний бібліотечний інститут шукати нові моделі,
шляхи та напрями своєї подальшої ефективної роботи. Відбувається
переосмислення ролі та місця бібліотечно-інформаційної установи
в задоволенні інформаційних потреб і запитів нового сучасного
користувача.
Кардинальні зміни, що відбулися в усіх сферах життя суспільства,
зокрема в розвитку і становленні національної освіти, нові орієнтації
у змісті освіти на вихованні молодого покоління вимагають перегляду
й оновлення багатьох аспектів діяльності бібліотек вищих навчальних
закладів, у цілому системи бібліотечної справи. У сучасних умовах
основними завданнями бібліотеки є:
•• виховати у студентів інформаційну культуру, культуру читання,
формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим
апаратом, розвивати творчу думку, здібності та інтереси студентів,
сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;
•• забезпечувати зростання професійної компетенції педагогічних
кадрів;
•• сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти
студентів і педагогів, забезпечити літературою їхні соціальні та
культурні потреби;
•• виховувати в студентів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як джерела знань.
Щоб забезпечити читачів необхідною для навчально-виховного
процесу літературою, треба постійно вивчати читацькі запити, потреби
в літературі, що виникають у процесі навчальної, виховної роботи, професійної підготовки, методичної діяльності закладу. У цьому напрямі
бібліотека проводить: індивідуальні бесіди зі студентами та педагогами
вищих навчальних закладів для виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб; анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення
їхніх уподобань; реєстрацію замовлень читачів для раціонального
комплектування бібліотеки та організації довідково-бібліографічного
апарату бібліотеки; ознайомлення з новою навчальною, методичною
літературою шляхом оформлення книжкових виставок-переглядів;
ознайомлення студентів та викладачів з пропозиціями видавничих
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каталогів, з каталогами періодичних видань; врахування пропозицій
і побажань педагогів та студентів при передплаті та придбанні літератури за кошти навчального закладу.
Висока якість освіти сьогодні неможлива без високого рівня
інформаційної культури як студентів, так і педагогів. Сучасна людина,
яка живе в умовах інформаційного суспільства, повинна не тільки вміти
читати, розмовляти, а й швидко та вільно орієнтуватися в потоці усної
й письмової інформації. Оновлюється освіта, вводяться нові програми,
технології навчання, але головним залишається вміння студентів
учитися, самостійно знаходити інформацію, обробляти її, аналізувати,
створювати якісно нову.
Рибка Л. А. Бібліотеки вищих навчальних закладів та
інформаційно-освітній простір / Л. А. Рибка // Бібліотека
ХХІ століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.). – Київ, 2015. –
С. 160–162.
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ
БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
Соціально-економічні та політичні перетворення дійсності
в кінці XX – на початку XXI ст. привели до зміни сфери функціонування
бібліотек і посилення їх ролі в процесах соціалізації сучасного суспільства.
Це зумовило необхідність розробки нових підходів до управління
бібліотечною діяльністю, оскільки принципи, що існували раніше,
виявилися малоефективними в ринкових умовах. Так, однією з причин
слабкої адаптації бібліотек до нових умов стала надмірна типізація
і регламентація організаційних структур. Тому основною тенденцією
розвитку бібліотеки на сучасному етапі є підвищення різноманітності
систем управління.
Пошуки інноваційних типів управління, відповідних сучасним
завданням і функціям бібліотечної діяльності, знайшли якнайповніше
віддзеркалення в концепції бібліотечного менеджменту. Терміном
«бібліотечний менеджмент» позначається особлива сфера соціальнопрактичної діяльності бібліотеки і наукова дисципліна, що ставить
завдання вивчення цієї сфери і вироблення практичних рекомендацій
по її вдосконаленню.
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Головними завданнями бібліотечного менеджменту стали:
•• розробка моделей ефективного планування, гнучких організаційних
структур, що забезпечують бібліотеці стратегічні позиції і високий
рівень адаптації до змін;
•• формування комплексу некомерційного маркетингу, що дозволяє
бібліотеці досягти вагомого соціального ефекту;
•• розвиток методичної роботи на принципах інноваційного
менеджменту;
•• вироблення механізму управління персоналом тощо.
З позицій менеджменту всі заклади, підприємства, фірми мають
загальну рису – всі вони є організаціями. Організація – це група людей,
діяльність яких спрямована на досягнення загальної мети. Бібліотека
як відкрита складна організація має загальні для всіх організацій
характеристики, зокрема, це – наявність ресурсів, залежність від
зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний розподіл
праці, організаційна і технологічна структура, необхідність управління.
Цей підхід зумовлює сприйняття управління бібліотекою як процес
планування, організації, мотивації й контролю, необхідний для
формування і досягнення цілей. Отже, об’єктом управління з позицій
менеджменту в бібліотеці є кілька реально наявних функціональних
процесів: створення і надання бібліотечно-інформаційних продуктів
і послуг, фінанси, маркетинг, дослідження і розробки, персонал та інше.
Сучасний менеджмент має три основні напрями діяльності, які
досить чітко відстежуються в сучасній бібліотечній практиці, зокрема:
•• техніко-технологічна діяльність, яка зумовлена глобальною
інформатизацією суспільства та активно реалізується шляхом
застосування і освоєння в бібліотеці нових технічних засобів
і комп’ютерних технологій, створення інноваційних груп і нових
відділів;
•• управлінська діяльність із координації дій у внутрішньому
середовищі бібліотеки, забезпеченню узгодженості технологічних
процесів і дій працівників із метою досягнення конкретних
результатів;
•• управлінська діяльність по організації взаємодії із зовнішнім
середовищем, зокрема, на ринку інформаційних продуктів і послуг.
Цей вид діяльності втілює систему стратегічного управління
і відомий як бібліотечний маркетинг або маркетинговий підхід
до управління бібліотекою.
Маркетинг як вид ринкової діяльності дозволяє використовувати
системний підхід та програмно-цільові методи для функціонування
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будь-якої установи (в тому числі і бібліотеки) в ринкових умовах шляхом
аналізу попиту на ринку і активного реагування на нього.
Бібліотечний (бібліотечно-інформаційний) маркетинг – специфічний
вид творчої управлінської діяльності, що ґрунтується на комплексному організаційно-економічному аналізі, прогнозуванні попиту і можливостей його задоволення, а також рекламі послуг, що надаються
бібліотекою, інтелектуальної продукції і сервісу. Кінцевою метою
є адаптація бібліотечно-інформаційної установи до об’єктивних потреб
суспільства, що змінюються, і запитів конкретних категорій (груп)
користувачів (тобто поточній кон’юнктурі ринку), направлене стимулювання попиту на відповідні бібліотечно-інформаційні і супутні
продукти (послуги/продукцію).
Широкий спектр маркетингових та управлінських стратегій і проблем
розв’язує такі питання:
•• залучення і виховання нових користувачів, підвищення активності
читацької аудиторії;
•• краще розуміння користувачів – їх інтересів та інновацій;
•• створення ідей, послуг, пропозицій, на які з ентузіазмом реагує
читацька аудиторія, і при цьому збереження соціальних принципів
загальнодоступності бібліотечного обслуговування;
•• оформлення своїх пропозицій читацькій аудиторії та зовнішнім
структурам із тим, щоб краще реалізувати інтереси бібліотеки;
•• перетворення бібліотечних послуг та заходів у частину життя
людей, життя суспільства;
•• організація співпраці різних бібліотек з іншими громадськими,
освітніми, культурними установами для ефективного досягнення
своїх цілей;
•• виховання читацької аудиторії з метою розвитку читання;
•• розробка довгострокових, стратегічних планів, модифікація
структури та діяльності відповідно до умов.
У теорії маркетингу існує два його різновиди: комерційний і некомерційний. Основні компоненти комерційного маркетингу дозволяють бібліотекам залучити додаткові ресурси на виконання соціальної
функції бібліотек, покладеної на них з боку суспільства і держави;
а некомерційного – забезпечити на високому рівні функціонування
бібліотек з урахуванням законів ринкової економіки в бюджетних
галузях.
Маркетинг дозволяє вижити бібліотекам у кризові часи, коли
скорочується фінансування, коли бібліотеці приходиться доводити право
на подальше існування. Спирання на маркетинг як систему управління
та трансформації бібліотеки в ринковій економіці ставить її у більш
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вигідне положення у зрівнянні з традиційно працюючими бібліотеками.
Маркетинг принципово перебудовує бібліотеку, мислення бібліотекарів,
повертає їх у бік користувача і, тим самим, полегшує ідентифікацію їх
реакції на вимоги ринку.
Під сучасною концепцією бібліотечних маркетингових досліджень
ми розуміємо необхідність використання маркетингу в бібліотеках, як
системи, що дозволяє працювати ефективно у сучасній соціокультурній
ситуації. Концепція бібліотечних маркетингових досліджень визначає
спільні цілі, завдання й функції бібліотеки, її пріоритети та напрями
роботи, виходячи з наявної ситуації. Концепція – це своєрідне визначення
місії бібліотеки. Маркетингова концепція відрізняється від звичної тим,
що вона розробляється, спираючись на теорію маркетингу і ринкові
умови, враховує запити, інтереси користувачів. Свій шлях бібліотека
повинна шукати між бажаннями, очікуваннями користувачів і власною
культурною місією. Усе це й визначається концепцією маркетингової
діяльності.
Узагальнюючи існуючі визначення поняття бібліотечного маркетингу,
сформулюємо так: бібліотечний маркетинг – це динамічна система
господарської діяльності, в ході якої бібліотека, враховуючи наявні та
ймовірні потреби і запити користувачів, намагається пристосуватися
до цих потреб та запитів і тим самим вплинути на ринковий попит,
привернувши їх (запити) до бібліотечних продуктів та послуг, що
пропонуються користувачам; або бібліотечний маркетинг – це різновид
творчої управлінської діяльності, яка сприяє становленню та збільшенню
виробництва бібліотечних товарів та послуг із метою їх реалізації та
збільшенню зайнятості бібліотекарів шляхом задоволення запитів
користувачів через вивчення цих запитів та визначення того, як їх
задовольнити.
Отже, бібліотечний менеджмент і бібліотечний маркетинг є взаємопов’язаними і взаємозумовленими складовими процесу управління
сучасною бібліотекою. Якщо перший – це генератор інновацій, то другий – засіб для забезпечення їх реалізації.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «СОКРОВИЩА НАЦИИ» В СИСТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Вступление. Трансформация системы высшего образования определяет новую стратегию развития библиотек высших учебных заведений
Украины. На первый план выходит способность библиотек к релевантному удовлетворению информационных потребностей студентов
и научно-педагогического коллектива вуза в соответствии с новыми
образовательными стандартами. В этих условиях библиотеки позиционируют себя в качестве информационных, научных, образовательных
и культурных центров, обладающих самыми демократическими источниками доступа к информационным ресурсам.
Процессы изменения культурных приоритетов в Украине сопровождаются пробуждением национального самосознания и духовного
возрождения. Наша страна стремится сохранить свое культурное наследие, национальные традиции. Каждый регион Украины имеет аутентичные особенности и культурную самобытность. Исследование
нематериального культурного наследия Украины является актуальным
в современных условиях и требует внимания ученых, мастеров народного искусства, библиотек как информационных центров. В настоящее
время над данной проблематикой работают ученые Украинского центра
культурных исследований Министерства культуры Украины, Центра
памятниковедения Национальной академии наук Украины и УТОПИК,
Центра Украинской культуры и искусства. Отдельные вопросы охраны
культурного наследия исследуют Г. А. Андрес, В. А. Василенко, Ю. М. Ключ71

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
ко, Н. В. Тереса, Л. А. Троельникова и др. Анализ публикаций и изучение
опыта работы библиотек высших учебных заведений Украины показывает, что данную тему научная библиотека Киевского национального
университета культуры и искусств развивает первой.
Изложение основного материала. Научная библиотека Киевского
национального университета культуры и искусств – важное библиотечно-информационное подразделение университета; осуществляет
формирование, научную обработку, хранение документов; обеспечивает
создание и использование информационно-библиографических ресурсов, проводит информационную и научно-методическую деятельность,
обеспечивает пользователям доступ к традиционным и электронным
источникам информации.
Являясь информационным «ядром» университета библиотека активно развивает проектную деятельность, направленную на эффективную
поддержку научного, учебного и воспитательного процессов, которая
базируется, как на традиционных формах библиотечно-библиографического обслуживания, так и на внедрении современных информационных технологий.
В библиотечном деле проектом называют «совокупность мероприятий, направленных на достижение определенной, четко структурированной цели» [1, с. 17]. В результате реализации проекта возникают
новые образовательные, информационные, культурные и социальные
услуги, новые возможности.
Библиотечные проекты делятся на моно и мегапроекты. В зависимости от цели монопроекты делятся на организационные, информационные, инновационные, управленческие, смешанные и др. Информационный проект – проект, подготовленный в соответствии с потребностями
пользователей; инновационный проект – проект, содержащий нововведения, значительные изменения в обслуживании; образовательный
проект направлен на обучение, образование, совершенствование знаний
и навыков [2, с. 103].
Согласно предложенной классификации, научная библиотека КНУКиИ
реализует информационные, инновационные и образовательные
проекты, которые являются важным компонентом системы сохранения
научного, культурного и художественного наследия Украины.
15 апреля 2014 г. библиотека представила научному сообществу
инновационно-образовательный проект «Сокровища нации» [3].
Цель проекта – исследование и популяризация элементов
нематериального культурного наследия Украины (далее – НКНУ),
которые являются уникальными культурными и художествен72
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ными маркерами украинского государства. В процессе реализации
проекта предусмотрено формирование на сайте библиотеки информационно-библиографического ресурса (ИБР) «Нематериальное культурное
наследие Украины».
Факторы, которые инициировали разработку проекта следующие:
•• Актуальность исследования НКНУ;
•• Возможность реализации проекта в образовательно-коммуникационном пространстве университета, одном из крупнейших центров
подготовки специалистов культуры и искусства в Украине;
•• Широкая целевая аудитория, а именно преподаватели и студенты
кафедр, которые в своей профессиональной деятельности требуют
знаний по этой тематике (кафедры истории Украины и музееведения, культурологии, международного туризма, народно-художественного творчества и фольклора);
•• Понимание миссии библиотеки как ведущего элемента в системе
освоения, сохранения, трансляции и развития украинских традиций
и культурных ценностей.
Актуальность и новизна данной проблематики обусловили постановку следующих задач проекта «Сокровища нации»:
•• исследование и популяризация элементов НКНУ путем проведения
встреч с мастерами, выставок, презентаций, издание информационных материалов;
•• воспитание патриотизма, заинтересованности в изучении
и сохранении украинского культурного наследия;
•• повышение культурного самообразования студенчества;
•• открытие в научной библиотеке Галереи искусств «Сокровища
нации», где будут экспонироваться изделия мастеров петриковской
росписи, косовской и опишнянской керамики и т. д. [3].
В настоящее время проект реализуется по трем направлениям:
•• информационном (издание научно-популярных изданий);
•• библиографическом (формирование информационно-библиографического ресурса);
•• творческом (проведение мастер-классов, выставок-презентаций) [3].
Поскольку проект начат в 2014 году, когда отмечалось 60-летие
сотрудничества Украины и Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры, в рамках проекта «Сокровища
нации» состоялась презентация памятки «Объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО в Украине» [4]. Издание рассказывает об украинском
историко-культурном, историческом и нематериальном наследии,
которое находится под охраной ЮНЕСКО. В 2015 г. книга переведена на
английский язык и представлена на сайте библиотеки.
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Развивая информационное направление проекта сотрудники
библиотеки в 2015 году подготовили научно-популярное издание
для студентов вуза «Петриковка – живописный чудомир», в котором
рассказывается о Петриковской росписи – украинском феномене
декоративно-прикладного искусства, внесенном в Репрезентативный
список нематериального культурного наследия человечества [5].
Важность темы популяризации НКНУ среди научного сообщества
Украины обусловила актуализацию развития библиографического
направления проекта. Так, на сайте библиотеки начато формирование
информационно-библиографического ресурса «Нематериальное культурное наследие Украины». Структура ИБР соответствует национальному
перечню элементов нематериального культурного наследия и состоит
из отдельных информационных ресурсов, выделенных каждый в отдельной вкладке «Петриковская роспись», «Косовская керамика», «Казацкие
песни Днепропетровщины», «Опишнянская керамика», «Кролевецкие
тканые полотенца» [6].
Все составные части ресурса имеют идентичную организационную
структуру, состоящую из четырех разделов:
1. Справочная информация об истории, особенностях и уникальности
элемента;
2. Современные носители элемента (включая краткие справки
о творчестве современных мастеров);
3. Библиография научных изданий об элементе и каталоги/альбомы
работ мастеров;
4. Библиография статей об элементе в научных и периодических
изданиях.
По состоянию на июнь 2016 года закончено наполнение первой
структурной части ИБР – «Петриковская роспись»: собраны и опубликованы на сайте биографические справки о творчестве 22 современных
мастеров. Ресурс включает библиографические описания 324 источников информации, рассказывающих об искусстве Петриковки. Так,
выявлено 1 диссертационное исследование по данной проблематике;
26 научных, учебных, методических изданий; 32 альбома работ мастеров. Среди 265 статей о петриковской росписи выделено 76 публикаций
общего характера, 166 – библиография о 36 художниках и 23 статьи
веблиографии.
Продолжается наполнение информационными материалами
ресурсов «Косовская керамика», «Казацкие песни Днепропетровщины»
и «Кролевецкие тканые полотенца». Собрана информация о творчестве
32 современных гончаров из города Косова (в сотрудничестве с доцентом
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Косовского института прикладного декоративного искусства Львовской
национальной академии искусств М. Н. Гринюк), подготовлены
справки о состоянии и проблемах охраны песен Днепропетровщины
(в сотрудничестве с Председателем Всеукраинской ассоциации молодых
исследователей фольклора И. Б. Фетисовым) и семантику кролевецких
полотенец (в сотрудничестве с доцентом кафедры международного
туризма КНУКиИ А. М. Гаврилюк). Материалы будут доступны для чтения
во вкладках на украинском и английском языках.
Развиваясь, в 2014–2015 учебном году проект помог расширить диапазон
практической составляющей ознакомления с этнотуристическими
ресурсами Украины и стал важным образовательным компонентом
в преподавании авторской учебной дисциплины «Украинский этнический
туризм» на кафедре международного туризма КНУКиИ (разработчик
курса – А. М. Гаврилюк).
В течении 2015–2016 учебного года активно развивалось творческое
направление проекта. Так, для студентов 1–2 курсов направления
подготовки «Туризм» в рамках проекта проведено три мероприятия:
бинарная лекция на тему «Народные промыслы Украины и уникальные
центры их распространения и популяризации»; посещение выставки
«Символы косовской керамики» в Национальном историко-культурном
заповеднике «Киево-Печерская Лавра»; встреча с аутентичным носителем
этнической украинской культуры Михаилом Сусаком, народным
мастером-гончаром из Косова.
В рамках учебной дисциплины «Введение в специальность»
состоялось практическое занятие для первокурсников кафедры музееведения и памятниковедения. Во время мероприятия были показаны
первые экспонаты «Галереи искусств», которые познакомили студентов
с изделиями современных мастеров косовской керамики: Марии Гринюк, Иванны Дилеты-Козак, Валентины Джуранюк, Михаила Сусака,
Ульяны Шкромюк.
Выводы. Проектная деятельность Научной библиотеки КНУКиИ
обусловлена объективными факторами, определяющими эффективность
формирования информационно-культурной среды библиотеки как
информационного «ядра» университета. Реализуя проект «Сокровища
нации» научная библиотека КНУКиИ:
•• формирует информационную базу научного исследования нематериального культурного наследия Украины,
•• предлагает платформу для обсуждения и изучения даной тематики
среди научного сообщества,
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•• непосредственно влияет на формирование нового мышления
и взгляда на нематериальные культурные объекты, которые
являются уникальными маркерами, способными на высоком уровне
популяризировать Украину и украинское искусство в мире.
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«12+КНИГ РОКУ»: ПІДСУМКИ 2018
Підбиваємо підсумки інформаційного проекту наукової бібліотеки
КНУКіМ.
Упродовж 4 років, з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2018 р., у проекті
представлено 275 видань.
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Динаміка (2015–2018 роки) представлених книг за інформаційними ознаками.
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У 2018 році на сайті та у виставковій залі бібліотеки представлено
103 нових виданя.
Структура видань наступна: 11 монографій, 14 колективних монографій, 23 навчальних посібників/підручників, 13 наукових журналів,
8 матеріалів конференцій та круглих столів, 3 нотні видання, 3 художньо-публіцистичні видання, 1 антологія, 2 довідкові видання, 23 практикуми, 1 плакатний проект, 1 збірка поезій.

Найбільшу частку (45,6%) складають наукові видання (монографії,
колективні монографії та ін.).
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Монографії 2018 року

Колективні монографії 2018

79

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
Навчальні посібники і підручники 2018

80

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕК.
ІННОВАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автори – викладачі кафедр
За підсумками 2018 року у проекті представлено книги науковців
20 кафедр.

Лідери:

•• Факультет музичного мистецтва – 19 видань, у тому числі
12 практикумів;
•• Факультет кіно і телебачення – 14 видань;
•• Факультет міжнародних відносин – 10 видань, у тому числі
3 методичні рекомендації;
•• Факультет хореографії – 8 видань;
•• Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу – 8 видань,
з них – 3 практикуми;
•• Факультет інформаційної політики і кібербезпеки – 7 видань, у тому
числі 1 антологія та 1 практикум.
Склад авторів
за наявністю наукового або почесного звання
Із 103 видань (за виключенням збірок праць, матеріалів конференцій
і круглих столів), 25 видань (24% від загальної кількості) підготовлені
авторами – докторами наук (у 2017 році – 15 видань, 15,5%).
24 видання (23%) підготовлені авторами, які мають наукове звання
«кандидат наук» (у 2017 році – 44 видання, 45,4%).
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11 видань (10,6%) опубліковано викладачами, які мають почесні
звання:
•• народний артист України;
•• заслужений артист України;
•• заслужений діяч мистецтв України;
•• заслужений працівник культури України.

Автори – лідери за кількістю представлених книг
У рамках проекту найбільше – 11 колективних монографій серії
«Нова енергія професіоналів» – упорядкував Олександр Безручко, доктор
мистецтвознавства.
По 2 книги представили:
Оксана Гарачковська, доктор філологічних наук;
Алла Миколаєнко, кандидат наук із соціальних комунікацій;
Тарас Григорчук, кандидат педагогічних наук, доцент;
Аніко Рехвіашвілі, народна артистка України.
Частка видавництв
Видання, представлені у проекті, друкувалися у 16 видавництвах
України, Польщі (Варшава) та США (Вашингтон).
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Найбільшу частку книг надруковано у Видавничому центрі КНУКіМ
(43 книги, 41%). На другому місці – Видавництво Ліра-К – 27 видань (26%).

У читальній залі бібліотеки проведено 4 презентації:
•• Антології «Книгознавча школа КНУКіМ», яку упорядкувала кандидат
педагогічних наук, професор кафедри інформаційних технологій
Валентина Медведєва.
•• Навчального посібника «Історія книги», кандидата історичних
наук, професора кафедри інформаційних технологій, заступника
декана факультету інформаційної політики і кібербезпеки
Олени Каракоз.
•• Збірки творів для бандури «Струни вічності», яку упорядкував
Володимир Єсипок, народний артист України, професор кафедри
музичного мистецтва.
•• Поетичної збірки «Бедлам» Алли Миколаєнко, кандидата наук
із соціальних комунікацій, старшого викладача кафедри PR
і журналістики.
Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» у розрізі 2018 року
зазначимо, що ця форма бібліотечної роботи актуальна та доцільна для
реалізації у науковому просторі закладу вищої освіти.
Проект позитивно впливає на розвиток співпраці бібліотеки та кафедр
університету, сприяє налагодженню книгообміну з авторами. Завдяки
проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних працівників
університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному
середовищі КНУКІМ.
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БІБЛІОТЕКИ УЧИЛИЩ І КОЛЕДЖІВ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
У ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ

Якщо вас немає в Інтернеті, вас не існує
Білл Гейтс
Явищем світового масштабу упродовж останніх десятиліть стало
виникнення всесвітньої мережі Інтернет. Стрімкий розвиток глобальної
комп’ютерної мережі докорінно змінив життя людей, адже за допомогою
мережі стали доступні величезні інформаційні ресурси, накопичені
в усьому світі.
До переліку основних сервісів, які забезпечує Інтернет відноситься
сервіс WWW (World Wide Web – всесвітня павутина) – єдиний інформаційний простір, який складається із сотень мільйонів взаємозв’язаних
гіпертекстових електронних документів, що зберігаються на Web-серверах. Окремі документи всесвітньої павутини називаються Web-сторінками. Групи тематично об’єднаних Web-сторінок утворюють Web-сайт
(англ. website, від web – мережа і site – «місце»). Сукупність всіх загальнодоступних web-сайтів і є Всесвітня Павутина [2].
Інновації в системі освіти, обумовлені підвищенням ролі знань та
інформатизацією суспільства, визначають нову стратегію розвитку
вузівських бібліотек. Зміна значення бібліотеки у структурі вищого
навчального закладу перетворює її із допоміжної у рівноцінну з іншими
складову, діяльність якої чинить істотний вплив на всі напрямки
діяльності вишу. У цих умовах зростає значення бібліотеки в освітньому
процесі, задоволенні інформаційних потреб студентів, професорськовикладацького складу та співробітників вузу. Місія бібліотеки, як
потужного інформаційного, освітнього і культурного центру, спонукає
до створення умов використання інформаційних джерел на базі новітніх
інформаційних технологій.
Становлення бібліотеки, як інформаційного центру вищого
навчального закладу, передбачає здійснення різноманітних заходів
з формування у користувачів певного образу бібліотеки. Доводячи
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інформацію про бібліотечну продукцію та послуги до потенційних
користувачів, вузівські бібліотеки використовують різні форми і засоби:
публікації у ЗМІ та мережі Інтернет, плакати/вивіски/оголошення
у бібліотеці. Сюди ж можна віднести організацію виставок, здатних
привернути увагу користувачів до книжкових колекцій і матеріалів,
активізувати використання бібліотечного фонду.
Швидкий розвиток сучасних комунікаційних технологій створив
передумови для активного використання інтернет-ресурсів у практиці
роботи бібліотек вищих навчальних закладів.
Після отримання доступу до безмежного потоку інформації прийшло
бажання створювати у віртуальному світі власне представництво
у вигляді Web-сайту/Web-сторінки. На жаль, цей процес у бібліотеках
училищ і коледжів культури та мистецтва України відбувається повільно,
з подоланням значних перешкод. Проте, вже є певні результати.
У пропонованому огляді зроблена спроба дослідження сучасного стану
представлення бібліотек ВНЗ культури і мистецтва І–ІІ рівня акредитації
у всесвітній мережі. Перегляд web-сайтів вищих навчальних закладів
здійснювався з вересня 2013 по червень 2014 року.
Результати дослідження показують:
•• з 26 бібліотек методоб’єднання у Всесвітній мережі представлені
лише 9 книгозбірень.
•• власного web-сайту не має жодна бібліотека ВНЗ культури і мистецтв
І–ІІ р. а. [1].
•• лише 1 бібліотека представлена у соціальній мережі «ВКонтакте».
Привертає увагу значна неоднорідність складу рубрик та підрубрик
сторінок, що супроводжується використанням різної кількості рівнів
викладення інформації.
На головній сторінці web-сайтів училищ/коледжів культури та
мистецтва рубрики «Бібліотека», «Про бібліотеку» мають книгозбірні
наступних ВНЗ:
•• Гадяцького, Мелітопольського, Олександрійського училищ культури;
•• Кам’янець-Подільського, Київського коледжів культури і мистецтв.
Матеріали «Про бібліотеку» на сайті Тульчинського училища культури містяться у рубриці «Про училище». На сайті Ужгородського коледжу
культури і мистецтв розділ «Бібліотека» знаходиться у рубриці «Навчання». Згадується про бібліотеку та її працівників на сайті Канівського
училища культури і мистецтв у розділі «Відділи КУКіМ»: підрозділі «Про
відділ бібліотечної справи».
Беручи до уваги головне правило створення віртуального ресурсу
бібліотеки, а саме: сайт створюється для читачів, а не для бібліотекарів
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[4, с. 3], найкращою (на наш погляд) серед усіх представлених в мережі
Інтернет є Візитка бібліотеки Ужгородського коледжу культури
і мистецтв. До речі, значно оновлена і доповнена ілюстративними
матеріалами у 2014 році, у порівнянні з 2013 навчальним роком. Вона
містить інформацію про: структурні підрозділи, склад бібліотечного
фонду, систему каталогів і картотек, наявне технічне обладнання, масові
заходи. Візитка зроблена у вигляді екскурсії по бібліотеці.
Важливою умовою якісного бібліотечного сайту є наступна: зайшовши
на сайт, користувач повинен отримати повне уявлення про бібліотеку:
загальну інформацію (назва, місія, структура, правила користування,
контакти), новини про заплановані або проведені заходи та акції, інформаційні (нові надходження, періодика) та електронні (Е‑каталог,
віртуальні виставки) ресурси, бібліотечні послуги і проекти [4, с. 6].
Результати аналізу змістовного наповнення web-сторінок бібліотек
показують, що: за інформаційним наповненням більшість матеріалів
відносяться до ілюстративних (в лаконічній формі наводяться дані про
бібліотеку).
Інформативний сегмент присутній на сторінках лише трьох бібліотек, а саме: Гадяцького училища культури ім. І. Котляревського, Мелітопольського училища культури, Київського обласного коледжу культури
і мистецтв.
Так, web–сторінка бібліотеки Гадяцького училища культури
ім. І. Котляревського (Рис. 1) містить 5 підрубрик: «Бібліотека училища»
(розповідається про місію та завдання бібліотеки як інформаційного
центру ВНЗ); «Про діяльність бібліотеки» (розкриваються основні
напрямки діяльності книгозбірні); «Нові надходження» та «Навчальнометодичні матеріали» (на стадії розробки). П’ята підрубрика – АБІС
Коха – надає зареєстрованим користувачам доступ до бібліотечного
електронного каталогу.
Web–сторінка бібліотеки Мелітопольського училища культури
складається з трьох підрубрик: «Бібліотека» (розповідається про напрями
діяльності), «Корисні посилання» (має підрубрики «Бібліотеки в Інтернет»
і «Періодичні видання») та «Новини» (містить повідомлення та світлини
про заходи, проведені у бібліотеці).
На сторінці бібліотеки Київського обласного коледжу культури
і мистецтв, крім загальної інформації про книгозбірню, користувачам
пропонується рубрика «Корисні посилання», де представлені: переліки
«Освітні портали», «Інтернет-сайти бібліотек та електронних бібліотек»
та віртуальна виставка «Бібліотека вищого навчального закладу:
нові технології – нові можливості (періодичні видання на допомогу
викладачу)».
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Коротку історичну довідку про становлення книгозбірні свого
навчального закладу розмістили бібліотеки Тульчинського училища
культури та Чернівецького училища мистецтв ім. С. Воробкевича.
Характеристику структури бібліотеки, її фондів, наявних баз даних
електронного каталогу містять сторінки бібліотек Кам’янець-Подільського
та Ужгородського коледжів культури і мистецтв, Олександрійського
і Тульчинського училищ культури, Чернівецького училища мистецтв
ім. С. Воробкевича.
Перелік основних послуг вузівської книгозбірні поданий лише! на
сторінці бібліотеки Київського обласного коледжу культури і мистецтв.
Основні показники роботи подала одна бібліотека – Олександрійського
училища культури. План роботи бібліотеки Ужгородського коледжу
культури і мистецтв на 2013–2014 н. р. можна переглянути в режимі
он-лайн на сторінці бібліотеки.

Рис. 1. Web-сторінка бібліотеки Гадяцького училища культури ім. І. Котляревського.

Повідомлення про завдання бібліотеки, її працівників, проведені
мистецькі заходи проілюстрували за допомогою фотоматеріалів бібліотеки:
•• Гадяцького, Канівського, Олександрійського, Тульчинського училищ
культури;
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•• Кам’янець-Подільського, Ужгородського коледжів культури
і мистецтв.
Інформація про події та новини бібліотечного життя міститься
(у рубриці «Новини») на web-сайтах наступних ВНЗ: Кам’янець-Подільського
коледжу культури і мистецтв (Рис. 2); Мелітопольського училища
культури; Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М. Заньковецької;
Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського;
Теребовлянського вищого училища культури; Ужгородського коледжу
культури і мистецтв; Херсонського училища культури.

Рис. 2. Web-сторінка бібліотеки Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв.

Інформацію про режим роботи бібліотеки подали лише книгозбірні
Олександрійського училища культури та Чернівецького училища
мистецтв імені С. Воробкевича.
Упродовж останніх років значний вплив на розвиток бібліотечної
справи здійснюють соціальні мережі. Енциклопедія Британіка пропонує
наступне визначення поняття: «Соціальна мережа – це спільнота людей
в Інтернеті зі схожими інтересами, які обмінюються повідомленнями,
діляться інформацією та займаються спільною діяльністю. Зв’язок
здійснюється за допомогою внутрішньої пошти або миттєвого обміну
повідомленнями» [5].
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Влітку 2014 р. компанія Яндекс оприлюднила дані дослідження
по використанню соціальних мереж українцями. Всього у ВКонтакті,
Однокласниках, Фейсбуці та Твіттері зареєстровано понад 40 мільйонів українських акаунтів. Беззаперечним лідером серед сервісів
є ВКонтакті – понад 27 мільйонів облікових записів. Тобто, бажання
українських бібліотек створити власний віртуальний простір для
спілкування у вигляді сторінки або групи у цих сервісах є актуальним.
Зокрема, на сторінці бібліотеки у соціальній мережі можливий: обмін
досвідом, обговорення та вирішення конкретних завдань, анонс проектів та заходів, існують умови перегляду новин колег та знайомих,
які відмічені як «друзі».
Результати вивчення використання соціальних мереж для спілкування та презентації діяльності бібліотек ВНЗ І–ІІ р. а. культури і мистецтва
України виявилися невтішними. Лише одна бібліотека, – Сумського
вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського (Рис. 3) представлена у мережі ВКонтакте (https://vk.com/svumik.lib2).

Рис. 3. Сторінка бібліотеки Сумського вищого училища мистецтв і культури
ім. Д. Бортнянського у соціальній мережі «ВКонтакте».

Створивши сторінку «Бібліотека СВУМіК на Садовій» співробітники
намагаються налагодити процес комунікації з користувачами. Група
бібліотеки має 103 учасники. На сторінці регулярно розміщуються
інформаційні матеріали про події із життя бібліотеки училища.
Отже, Всесвітня мережа (англ. World Wide Web) – глобальний
інформаційний простір. Вона викликала справжню революцію
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в інформаційних технологіях і бум в розвитку Інтернету. Для
позначення Всесвітньої мережі використовують слово веб (англ. web)
і абревіатуру «WWW».
Аналіз сучасного стану представлення бібліотек у всесвітній мережі
показав, що робота в цьому напрямку ведеться, є певні результати. Станом
на початок другого кварталу 2014 р. web-сторінку у мережі Інтернет
мали 9 бібліотек ВНЗ культури та мистецтва І–ІІ р. а., де представлена
загальна інформація про бібліотеку, новини про заходи і події.
Майже відсутня практика використання соціальних мереж
для створення іміджу та популяризації діяльності бібліотек. Певні
напрацювання у цьому напрямку має лише одна бібліотека.
Підсумовуючи, хочеться зазначити, що необхідність створення
власної web-сторінки бібліотеки на офіційному web-сайті училищ
і коледжів культури і мистецтва України обумовлена тим, що вони
є ефективним засобом:
•• рекламування бібліотеки в інформаційному просторі мережі Інтернет;
•• забезпечення доступу до власних бібліотечних продуктів широкого
кола користувачів у мережі;
•• сприяння розвитку нових інформаційних послуг;
•• сприяння ефективній реалізації інформаційної та культурноосвітньої функції бібліотеки;
•• підвищення інформаційної культури користувачів.
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ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «СКАРБИ НАЦІЇ»
ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КНУКІМ

Вступ. Процеси зміни культурних пріоритетів в Україні супровод-

жуються пробудженням національної самосвідомості та духовного
відродження. Наша країна прагне зберегти свою культурну спадщину,
національні традиції, посісти належне місце у сучасному європейському
культурному просторі.
Кожен регіон України має автентичні особливості та культурні
традиції. Дослідження нематеріальної культурної спадщини України
(НКСУ) є актуальним у сучасних умовах і вимагає уваги науковців,
майстрів народного мистецтва, бібліотек як інформаційних центрів.
У наш час над даною проблематикою працюють науковці Українського
центру культурних досліджень Міністерства культури України, Центру
пам’яткознавства НАНУ та УТОПІК, Центру Української культури та
мистецтва. Окремі питання охорони культурної спадщини досліджують
Г. О. Андрес, В. О. Василенко, Ю. М. Ключко, Н. В. Терес, Л. О. Троєльнікова
та ін. Аналіз публікацій та вивчення досвіду роботи бібліотек вищих
навчальних закладів (ВНЗ) України показує, що дану тему наукова
бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв
розвиває першою.
Основна частина. Реформа системи освіти визначає нову стратегію
розвитку бібліотек ВНЗ. Досліджуючи діяльність бібліотек як комунікаційних центрів розвитку особистості А. Л. Кухаренко наголошує, що
«специфіка напрямів розвитку бібліотеки ВНЗ полягає в інноваційності
її діяльності, тобто здатності відповідати вимогам інформаційного
суспільства» [5, с. 150]. Її думку поділяє В. Жукова, зазначаючи: «феномен
бібліотеки полягає в її здатності впливати на сучасну суспільну культуру,
зберігаючи у своїх фондах соціальну пам’ять людства та відображаючи
соціально значущі ознаки культурної реальності» [2, с. 206].
Доктор культурології О. М. Гончарова акцентує увагу на те, що:
«українська нематеріальна спадщина є унікальним культурним явищем, вагомою складовою світової культури, визначальним чинником
формування позитивного іміджу держави, зростанням її туристичної
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та інвестиційної привабливості. Збереження культурної спадщини
впливає на формування менталітету нації, стверджує спадкоємність
одвічних цінностей і традицій, формує базу для сталого розвитку
суспільства» [1].
Місія бібліотеки як інформаційного, освітнього і культурного центру
університету спонукає до створення нових продуктів, сервісів і послуг.
У зв’язку цим, наукова бібліотека КНУКіМ розвиває інноваційні та
освітні проекти, які є складовими компонентами системи збереження
культурної та мистецької спадщини України.
15 квітня 2014 р. бібліотека презентувала для студентів університету
і науковців України інноваційно-освітній проект «Скарби нації» [12].
Передумови, що ініціювали розробку проекту:
•• актуальність та новизна теми дослідження нематеріальної культурної спадщини України;
•• можливість реалізації проекту в освітньо-комунікаційному просторі
університету, одному з найбільших центрів підготовки фахівців
культури і мистецтва в Україні;
•• потенційна широка цільова аудиторія, а саме викладачі та студенти
кафедр, що у своїй професійній діяльності потребують знань з цієї
тематики (кафедри історії України і музеєзнавства, культурології,
міжнародного туризму, народно-художньої творчості і фольклору);
•• розуміння місії бібліотеки як провідного елементу у системі
опанування, збереження, трансляції та розвитку українських
традицій і культурних цінностей;
•• прагнення допомогти користувачам у виборі пріоритетності їхніх
ціннісних культурних та життєвих орієнтацій.
Мета проекту – дослідження і популяризація елементів НКСУ, що
є унікальними культурними та мистецькими маркерами української
держави [13]. У процесі реалізації проекту передбачено формування
інформаційно-бібліографічного ресурсу (ІБР) «Нематеріальна культурна
спадщина України».
Україна приєдналася до «Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини ЮНЕСКО», що передбачає підвищення рівня знань,
а також міжнародне співробітництво задля забезпечення поваги до
цього надбання у 2008 році. Ст. 2 Конвенції пояснює, що нематеріальна
культурна спадщина (НКС) – це звичаї, форми представлення і вираження,
знання і навички, а також – пов’язані з ними інструменти, предмети,
артефакти і культурні простори, визнані спільнотами частиною їх
культурної спадщини [4]. Іншими словами – це культурно-духовні
особливості, які вирізняють один етнос від іншого, формуючи його
національну ідею. Відповідно до завдань Конвенції, кожна держава
92

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕК.
ІННОВАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«повинна бути зацікавлена не тільки у збереженні елементів (елемент
НКС – прояв нематеріальної культури), що формують її самобутність,
а й у збереженні, передачі, обміні, підвищенні обізнаності та поширенні
інформації про них серед світового співтовариства» [11].
До національного переліку елементів НКС, затвердженого наказом
Міністерства культури України, включено 5 елементів [7]:
1. Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне
малярство XIX–XXI ст.;
2. Косівська мальована кераміка, як традиційне ремесло Карпатського
регіону ХVI–XXI ст;
3. Опішнянська кераміка – техніка виготовлення розпису;
4. Козацькі пісні Дніпропетровщини – презентують унікальність та
історичну значущість козацьких пісень Дніпропетровщини;
5. Кролевецькі ткані рушники – використання традиційної техніки
перебору з ремізно-човниковим ткацтвом, поєднання червонобілих кольорів, орнаментика.
У 2014 році розглядалося питання про включення до національного
переліку НКС елементу «Хлібна культура і традиції». Наприкінці 2015 р.
анонсувалися наміри доповнити його трьома елементами: «Решетилівські
вишивки й килимарство – скарби Полтавщини»; «Традиційний кримськотатарський орнамент: роль орнаменту в культурних традиціях народу»;
«Караїмська кухня: синтетичне мистецтво довжиною в століття» [14].
Актуальність і новизна даної проблематики зумовили постановку
наступних завдань проекту «Скарби нації»:
•• популяризація елементів НКСУ шляхом проведення зустрічей з майстрами, виставок-презентацій, видання інформаційних матеріалів;
•• виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні
української культурної спадщини;
•• підвищення культурної самоосвіти студентства;
•• відкриття у науковій бібліотеці КНУКіМ Галереї мистецтв «Скарби
нації», де експонуватимуться вироби майстрів петриківського
розпису, косівської та опішнянської кераміки.
Проект розрахований на 5 років. У даний час він реалізовується за
трьома напрямами:
•• інформаційному (видання науково-популярних видань та інформаційних матеріалів);
•• бібліографічному (формування інформаційно-бібліографічного
ресурсу);
•• творчому (проведення майстер-класів, виставок-презентацій) [12].
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Над проектом працює 5 співробітників трьох відділів: науковометодичного, інформаційно-бібліографічного та автоматизації
бібліотечних процесів. Розвиваючи інформаційний напрям проекту,
співробітники сектору методичної роботи здійснюють підготовку
довідкових та науково-популярних видань для студентів. Так, у 2014 р.
видана пам’ятка «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні»,
яка розповідає про українську історико-культурну, природну та
нематеріальну спадщину, що перебуває під охороною ЮНЕСКО [13].
У 2015 р. пам’ятка перекладена англійською мовою і представлена на
сайті бібліотеки. Це розширило мовну аудиторію проекту та сприяє
популяризації культурної спадщини України серед закордонної
спільноти.
Крім того, для студентів підготовлено і представлено на сайті науково-популярне видання «Петриківка – мальовничий дивосвіт» [8].
Видання розповідає про Петриківський розпис – перший український
об’єкт декоративно-прикладного мистецтва, внесений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
На стадії редагування знаходиться наукове видання «Косівська
мальована кераміка як феномен українського гончарства», метою
якого є поширення інформації та популяризація знань про майоліку
Гуцульщини.
У п’яти розділах видання міститься інформація про історію розвитку
гончарства у Косові; особливості процесу творення та відмінності
технології косівської кераміки від виробів інших гончарних осередків
України; висвітлюється спадщина провідних народних майстрів,
чия творчість являє собою ілюстрацію формування косівської школи
мальованої кераміки; розкриваються особливості сюжетних мотивів
місцевого гончарства. Окремий розділ присвячено мистецтву
виготовлення кахлів для гуцульської печі. Співавтором книги є сучасна
майстриня, кандидат мистецтвознавства, доцент Косівського інституту
прикладного-декоративного мистецтва ЛНАМ М. М. Гринюк.
Розвиток інформаційних технологій, їх застосування у бібліотечній
діяльності, важливість теми популяризації НКСУ серед культурної
та наукової спільноти України зумовили актуалізацію проекту
бібліографічного напряму. Так, з жовтня 2015 р. на сайті бібліотеки
розпочато формування інформаційно-бібліографічного ресурсу
«Нематеріальна культурна спадщина України». Структура ІБР відповідає
національному переліку елементів НКС і складається з окремих
інформаційних ресурсів, кожен з який виділений в окремій вкладці:
«Петриківський розпис», «Косівська мальована кераміка», «Козацькі
пісні Дніпропетровщини», «Опішнянська кераміка», «Кролевецькі ткані
рушники» [2].
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Передбачається, що всі складові частини ІБР матимуть ідентичну
організаційну структуру, що складатиметься із чотирьох розділів:
1. Довідкова інформація про історію, особливості та унікальність
елементу.
2. Сучасні носії елементу (включає короткі довідки про творчість
сучасних майстрів).
3. Перелік наукових видань про елемент та каталоги/альбоми робіт
майстрів.
4. Перелік статей про елемент у наукових і періодичних виданнях.
Станом на лютий 2016 р. завершене наповнення першої структурної
частини ІБР – «Петриківський розпис»: зібрані й оприлюднені на сайті
біографічні довідки про творчість 21 сучасного майстра. Текстова частина
ілюструється фотоматеріалами (обов’язкова умова – роботи останніх
років).
Третій і четвертий розділи ресурсу містять бібліографічні описи
324 джерел інформації, що розповідають про мистецтво Петриківки.
Так, виявлено одне дисертаційне дослідження з даної проблематики;
26 наукових, навчальних, методичних видань; 32 альбоми/каталоги
робіт майстрів. Серед 265 статей про петриківський розпис виділено
76 публікацій загального характеру, 166 – матеріали, що висвітлюють
творчість окремої персоналії (всього систематизована бібліографія про
36 художників), та 23 статті вебліографії.
Триває формування і наповнення інформаційними матеріалами ресурсів «Косівська мальована кераміка», «Козацькі пісні Дніпропетровщини» та «Кролевецькі ткані рушники». Зібрано інформацію про творчість
25 сучасних гончарів Косова (у співпраці із М. М. Гринюк), підготовлені
довідки про стан і проблеми охорони пісень Дніпропетровщини (у співпраці з головою Всеукраїнської асоціації молодих дослідників фольклору І. Б. Фетисовим) та семантику кролевецьких рушників (у співпраці
з доцентом кафедри міжнародного туризму КНУКІМ А. М. Гаврилюк).
Всі матеріали будуть доступні для читання у вкладках українською та
англійською мовами.
Бібліографічний опис зібраних джерел здійснюється згідно ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис.
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги
і правила». Всього опрацьовано 188 джерел про косівську кераміку та
104 джерела про кролевецькі рушники.
2015 рік став багатим на культурно-просвітницькі, науковопізнавальні, виховні заходи, що реалізувалися у рамках проекту «Скарби
нації». Найбільш продуктивна співпраця відбувалася зі студентами
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і викладачами кафедр музеєзнавства і пам’яткознавства та міжнародного
туризму.
Так, у межах навчальної дисципліни «Вступ до фаху» відбулося
практичне заняття для першокурсників кафедри музеєзнавства та
пам’яткознавства. Під час заходу демонструвалися перші експонати
«Галереї мистецтв», що познайомили студентів із виробами сучасних
майстрів косівської мальованої кераміки: Марії Гринюк, Іванни ДілетиКозак, Валентини Джуранюк, Михайла Сусака, Уляни Шкром’юк.
У вступному слові перед початком заняття кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства Ю. М. Ключко
зазначила, що «проект «Скарби нації» має важливе значення для
підвищення рівня фахової підготовки студентів спеціальності «Музейна
справа і охорона пам’яток історії та культури», сприяє вихованню
патріотизму, підвищенні культурної самоосвіти молоді. Науковопопулярні та інформаційні видання, підготовлені співробітниками
бібліотеки для проекту, активно використовуються студентами у процесі
підготовки до занять з навчальних дисциплін «Охорона і використання
пам’яток історії та культури», «Пам’яткознавство», «Законодавство
у сфері музейної та пам’яткоохоронної діяльності» [10].
Розвиваючись, у 2014–2015 рр. «проект допоміг розширити діапазон
практичної складової ознайомлення з етнотуристичними ресурсами
України та став складовим освітнім компонентом до викладання
авторської навчальної дисципліни «Український етнічний туризм»
(розробник курсу – А. М. Гаврилюк, кандидат наук з державного управління) [9].
Так, упродовж жовтня 2015 р. для студентів 1-2 курсів напряму
підготовки «Туризм» у рамках проекту проведено три заходи: бінарна
лекція на тему «Народні промисли в Україні та унікальні осередки їх
поширення і популяризації»; відвідання виставки «Символи косівської
кераміки» у Національному історико-культурному заповіднику «КиєвоПечерська лавра»; зустріч з автентичним носієм етнічної української
культури Михайлом Сусаком, народним майстром-гончарем із Косова.
У рамках лекції відбулася мультимедійна презентація єдиного
українського елементу «Петриківський розпис – українське декоративноорнаментальне малярство XIX–XXI ст.», включеного до Списку
нематеріальної культурної спадщини людства та елементів, включених
до національного переліку НКС. Найголовніша складова лекції була
присвячена формуванню у студентів знань про туристичні регіони
поширення представлених народних промислів і традицій, можливості
їхнього відвідання туристами під час сучасних подієвих заходів, якими
є фестивалі, ярмарки, етнографічні експедиції [9].
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Висновки. Наукова бібліотека КНУКіМ систематично працює над

реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, запроваджує та втілює в життя інноваційні проекти, проводить
освітньо-просвітницькі заходи, майстер-класи.
Реалізуючи інноваційно-освітній проект «Скарби нації» Наукова
бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв:
•• створює інформаційну та джерельну базу дослідження нематеріальної культурної спадщини України;
•• пропонує платформу для обговорення та вивчення даної тематики
серед наукової спільноти;
•• сприяє розвитку інформаційної культури особистості майбутніх
фахівців культурно-мистецької сфери;
•• безпосередньо впливає на формування нового мислення і погляду
на нематеріальні культурні об’єкти, які є унікальними маркерами,
що здатні на високому рівні популяризувати Україну та українське
мистецтво у світі.
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УДК 027.7:001.891(477–25) КНУКіМ“2011/2012”

Олена Олексіївна Скаченко

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
У 2011–2012 рр.
В умовах стрімкого зростання значення вищої освіти й науки
у сучасному світі, підвищення попиту на різноманітну інформацію,
особлива роль відводиться університетським бібліотекам. Доступ до
глобальних інформаційних систем сприяє перетворенню бібліотек
вищих навчальних закладів у інформаційні центри, що забезпечують
розвиток науки, є базою науково-освітнього процесу університету.
Мета статті – проаналізувати реалізацію напрямів наукових досліджень бібліотеки у 2011–2012 рр., повідомити про досягнуті результати
та окреслити перспективи вдосконалення наукової роботи.
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Бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв (далі – КНУКіМ) – важливий бібліотечно-інформаційний
підрозділ університету, що здійснює формування, наукове опрацювання,
зберігання документів; забезпечує створення та використання
інформаційно-бібліографічних ресурсів, проводить інформаційну та
науково-методичну діяльність, забезпечує користувачам доступ до
традиційних і електронних джерел інформації.
Історія бібліотеки розпочалася у 1956 р. з бібліотечного кабінету
при Інституті підвищення кваліфікації керівного складу працівників
культури УРСР. Подальша діяльність книгозбірні нерозривно пов’язана
з історією Київського державного інституту культури (з 1999 р. – КНУКіМ).
Згідно з наказом Міністерства культури УРСР № 506 від 1982 р.
бібліотека КДІК стала республіканським методичним центром для
бібліотек культурно-просвітницьких училищ. Саме 1980-ті роки стали
початком запровадження у бібліотеці елементів наукової роботи.
Як методичний центр, бібліотека брала участь у підготовці і проведенні
занять з підвищення кваліфікації завідувачів бібліотек культурноосвітніх училищ у республіканській школі передового досвіду; проводила
семінари-практикуми для завідувачів бібліотек культурно-освітніх
училищ УРСР та голів циклових комісій бібліотечних дисциплін;
здійснювала методичні виїзди, під час яких виявлялися проблеми у роботі
бібліотек училищ; розробляла методичні рекомендації та надавала
адресну консультаційну допомогу.
За роки діяльності як методичного центру фахівці бібліотеки КНУКіМ
підготували понад 80 методичних рекомендацій, консультацій, порад,
інструктивно-методичних листів, пам’яток, зведених статистичних
таблиць [1, с. 6]. Щорічно (з 1988 р.) готується «Аналіз діяльності бібліотек
училищ культури України за … роки», що містить аналіз бібліотечних
фондів, заходів з популяризації літератури, організації обслуговування
читачів, довідково-бібліографічного апарату, кадрового складу бібліотек.
Станом на січень 2013 р. до методичного центру входить 26 бібліотек.
З метою вивчення сучасного стану, визначення пріоритетних напрямів
діяльності бібліотек, протягом 2012 р. сектор методичної роботи проводив
дослідження на тему: «Діяльність бібліотек ВНЗ І–ІІ рівня акредитації
Міністерства культури України щодо інформаційного забезпечення
навчальної та наукової роботи вишу». У процесі дослідження вивчалися:
стан інформаційно-бібліографічного обслуговування, інформаційномасової роботи, роль бібліотек у соціокультурному житті навчального
закладу, реклама бібліотеки та її послуг, структура бібліотечних кадрів,
джерела поповнення бібліотечних фондів. За підсумками дослідження
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підготовано видання «Бібліотеки вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації Міністерства культури України на сучасному етапі» [2].
Окрім науково-методичної діяльності, серед пріоритетних напрямків
наукової роботи бібліотеки КНУКіМ назвемо:
•• дослідження історії університету та бібліотеки;
•• біографічні дослідження, їх бібліографічне забезпечення;
•• збереження бібліотечних фондів;
•• співпрацю з університетськими кафедрами;
•• участь у конференціях;
•• видавничу діяльність.
У статусі «наукової» бібліотека:
•• задовольняє універсальні інформаційні потреби користувачів;
•• виявляє та впроваджує у практику своєї роботи передові технології
та сервіси;
•• здійснює наукову діяльність в інформаційно-бібліографічному,
науково-методичному та книгознавчому напрямах.
Координує дослідницьку роботу бібліотеки проректор з наукової
роботи КНУКіМ доктор філологічних наук, професор А. І. Гурбанська.
Результатом наукових досліджень, проведених у бібліотеці протягом
2011–2012 рр., що передбачали вивчення друкованих документів з фондів
нашої бібліотеки та неопублікованих матеріалів університетського архіву,
стала низка інформаційних продуктів бібліографічного, наукового та
науково-популярного характеру.
З 2011 р. співробітники бібліотеки працюють над темою: «Дослідження
історії КДІК–КДУКіМ–КНУКіМ». Науковий керівник: директор бібліотеки,
кандидат історичних наук, доцент А. В. Гуменчук. Виконавець:
завідувач сектору методичної роботи О. О. Скаченко. Консультують:
завідувач відділу науково-методичної роботи І. Л. Маловська, завідувач
інформаційно-бібліографічного відділу Т. В. Улятовська, головний
бібліограф Г. О. Стешенко.
У межах даної теми дослідження проводяться за двома напрямками:
вивчення історії університету та історії бібліотеки, як структурного
підрозділу вишу. Досліджено історію бібліотеки з часу її заснування
(1956 р.). Упорядковано інформаційне видання «Бібліотека – світ знань» [3],
що вийшло друком у серії «Знаменні дати КНУКіМ».
Завершена робота над укладанням історичного нарису «Наукова
бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв:
від витоків до сьогодення». Видання складається з чотирьох розділів,
довідкового апарату, додатків.
До першого розділу «Слово про бібліотеку» увійшли статті про
книгозбірню, написані її колишніми співробітниками, які нині досягли
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вагомих результатів у науковій та педагогічній роботі, та статті до
ювілейної дати від викладачів нашого університету. У другому розділі
«Історія. Від самого початку…» висвітлюється історія розвитку бібліотеки
від початку створення бібліотечного кабінету при Інституті підвищення
кваліфікації керівного складу працівників культури УРСР. Третій розділ
«Сьогодення. Ні кроку назад, завжди вперед…» містить відомості про
сучасний період діяльності бібліотеки КНУКіМ. До четвертого розділу
видання «Історія бібліотеки у документах та матеріалах» (складається
із шести підрозділів) включена бібліографія про історію, науковометодичну та науково-бібліографічну діяльність бібліотеки, публікації
її співробітників.
Перші результати дослідження історії університету викладено
в іншому виданні бібліотеки – календарі «Київський національний
університет культури і мистецтв у 2013 році: знаменні дати, славні
ювілеї» [4]. Мета календаря – розширити знання про наш університет;
нагадати про пам’ятні події, знаменні дати його історії; відзначити
ювілеї видатних діячів освіти, культури, мистецтва України, які свою
наукову і творчу діяльність присвятили вихованню нового покоління
працівників культури у КНУКіМ.
Календар складається із двох частин: «Знаменні дати КНУКіМ»
та «Викладачі КНУКіМ – ювіляри 2013 року». Перша частина має
інформативний характер, містить перелік основних знаменних дат
університету у 2013 р. До кожної дати пропонується нарис, бібліографічний
список та світлини. До другої частини включено біографічні довідки про
викладачів-ювілярів та перелік основних публікацій про їх наукову
і творчу діяльність.
2012 рік виявився ювілейним для двох видатних особистостей
української культури, діяльність яких пов’язана з КНУКіМ. Йдеться
про відомого філософа, журналіста, мистецтвознавця С. Д. Безклубенка
та видатного українського диригента С. Є. Павлюченка. Крім того,
в університеті розпочали підготовку до святкування 40-річчя кафедри
народного співу та 45-річчя кафедри хорового диригування, що нині, як
окремі секції, входять до структури кафедри фольклору, народнопісенного
і хорового мистецтва.
Зважаючи на викладене вище, у 2012 р. у бібліотеці вирішили зосередити зусилля на дослідженні теми: «Вчені КНУКіМ в розвитку культурно-мистецького дискурсу. Біобібліографічний аспект». Науковий
керівник: кандидат історичних наук, доцент А. В. Гуменчук. Над темою
працюють укладачі І. Л. Маловська та О. О. Скаченко. Бібліографічне
редагування здійснюють Т. В. Улятовська та Г. О. Стешенко.
З 2012 р. бібліотека започаткувала випуск зведених покажчиківщорічників «Наукові праці викладачів КНУКіМ за … рік». Перший
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випуск містить перелік публікацій викладачів, наукових співробітників
КНУКіМ (монографії, підручники, навчальні посібники, статті,
методичні матеріали), які вийшли друком у 2011 р. та використовуються
у навчальному процесі університету [5].
Упорядковано та видано два персональні бібліографічні покажчики,
присвячені відомим науковцям нашого університету, триває робота над
наступними. Перший персональний бібліографічний покажчик «Сергій
Данилович Безклубенко» підготовлено до 80-річчя від дня народження
відомого вченого – філософа, історика, культуролога, мистецтвознавця,
педагога, журналіста й літератора С. Д. Безклубенка, проректора з наукової
роботи КНУКіМ упродовж 2001–2011 рр. [6]. Матеріали покажчика
відбивають його науковий доробок за 1959–2011 рр. (всього 517 записів).
Персональний бібліографічний покажчик «Павлюченко Станіслав
Євстигнійович» підготовлено як данину пам’яті відомому українському
хоровому диригентові, народному артисту України, професорові та
незмінному завідувачу кафедри народнопісенного виконавства КНУКіМ
упродовж 1984–2010 рр. С. Є. Павлюченку з нагоди 75-річчя від дня
народження [7]. Видання стало першою спробою оприлюднити творчий
доробок митця. Матеріали покажчика містять публікації за 1968–2011 рр.
Подальша робота колективу бібліотеки над дослідженням внеску
викладачів КНУКіМ у розвиток культурно-мистецького дискурсу привела
до розуміння необхідності поділу основної теми на дві підтеми. Вирішили,
що дослідження життєвого шляху і наукового доробку окремих осіб
здійснюватиметься у межах підтеми «Видатні постаті університету»,
а систематизація інформації про історію і досягнення окремих кафедр
та інститутів вишу – у межах підтеми «Знаменні дати університету».
Робота над дослідженням історії, наукової школи, художньо-творчої
діяльності кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва
КНУКіМ у межах зазначеної вище підтеми тривала протягом двох років.
За результатами наукових досліджень упорядковано та підготовлено
до друку два біобібліографічні покажчики.
У виданні «Об’єднані любов’ю до української пісні» зроблено спробу
всебічно розкрити наукову і творчу діяльність кафедри народного
співу за 40 років її існування (1972–2012 рр.) [8]. Покажчик складається
із семи розділів, включає 1399 бібліографічних записів. Вагому частину
видання займає розділ, що містить біографічні довідки про 66 персоналій
професорсько-викладацького складу кафедри та перелік їхніх основних
наукових публікацій.
Бібліографічний покажчик «Майстри хорового мистецтва» містить
інформацію про кафедру хорового диригування КНУКіМ та її досягнення
за 45 років діяльності (1968–2013 рр.) [9]. Складається із шести розділів,
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налічує 619 бібліографічних записів. Зібрана інформація про 54 викладачів
кафедри. Після біографічної довідки (створювалась на основі інформації,
наданої особисто викладачем або його родиною) подано перелік основних
наукових праць та джерела про наукову і творчу діяльність.
Спільним для обох видань є наявність нарисів про історію та сьогодення, розділів про розвиток наукової школи, художньо-творчу діяльність
студентських колективів. Уперше зібрано та оприлюднено відомості
про кращих випускників кафедр, котрі досягли вагомих результатів
у професійній діяльності. Видання завершуються анотованим переліком
аудіо- та СD‑дисків, записаних студентськими творчими колективами
та розділом «Публікації про творчу діяльність кафедри», до якого включено відгуки та рецензії про участь кафедри та її творчих колективів
у концертах, міжнародних та всеукраїнських фестивалях, конкурсах.
Ці два бібліографічні покажчики друкуватимуться в серії «Знаменні
дати КНУКіМ».
Тему «Збереження бібліотечних фондів» досліджують три співробітники бібліотеки. Науковий керівник і виконавець – Ю. І. Горбань,
заступник директора бібліотеки. Над темою працюють також Л. А. Рибка, завідувач відділу комплектування і наукової обробки документів та
Я. А. Якубенко, провідний бібліотекар, здобувач кафедри книгознавства
та бібліотекознавства. За результатами дослідження до захисту підготовано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата культурології
«Зберігання книжкових пам’яток як культурних цінностей в бібліотеках України» [10]. Результати досліджень даної теми викладені також
у публікаціях співробітників у фахових виданнях України.
У 2011–2012 рр. співробітники бібліотеки виступали з доповідями
на таких наукових конференціях:
•• Міжнародній науково-практичній конференції «Українська
культура: виклики сьогодення»: Х культурологічні читання пам’яті
Володимира Подкопаєва, м. Київ, 31 травня – 1 червня 2012 р.
(Ю. І. Горбань, Л. А. Рибка);
•• Всеукраїнській науковій конференції «Соціальні комунікації:
стан, проблеми, тенденції», 26–27 квітня 2012 р. (Ю. І. Горбань,
Я. А. Якубенко);
•• Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотечне
краєзнавство культурному просторі України», 22 листопада 2011 р.
(Ю. І. Горбань);
•• Всеукраїнській науково-практичній конференції «Києво-Печерська
лавра – провідний осередок книжкової справи Руси-України»
(до 350-річчя першого видання «Києво-Печерського патерика»
(1661)), 24-25 листопада 2011 р. (Ю. І. Горбань, Я. А. Якубенко).
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Вступ. Сучасне суспільство існує в ситуації постійних реформ у різних

сферах людської діяльності. Кардинальні політичні, економічні та
соціальні зміни, що характеризують розвиток суспільства, підвищують
значущість інформації та статус бібліотек вищих навчальних закладів.
У цих умовах бібліотека стає інформаційним «ядром» університету та
найбільш демократичним джерелом доступу до інформаційних ресурсів.
Зміни вимог користувачів до якості бібліотечної діяльності, процесів
перероблення та надання інформації ставлять бібліотеки ВНЗ перед
необхідністю освоєння нових соціальних та інформаційних технологій,
використання сучасних засобів доступу і збереження інформації, створення
нових видів продуктів і послуг. Фахівці бібліотечної справи усвідомлюють,
що саме інноваційний шлях розвитку, оновлення всіх сторін життєдіяльності
бібліотек забезпечить виконання покладеної на них місії.
Дослідження різних аспектів та напрямків інноваційно-методичної
діяльності є актуальним в сучасних умовах. Проблемами вивчення
сутності, удосконалення форм і методів бібліотечних інновацій
займається досить велике коло фахівців бібліотечної справи, зокрема
С. О. Басов, А. М. Ванеєв, М. С. Карташов, О. Ю. Качанова, І. М. Суслова та ін.
Основна частина. Інноваційна діяльність бібліотек вищих навчальних
закладів дещо відрізняється від діяльності бібліотек інших типів
необхідностю пошуку і створення нововведень не лише у сфері
інформаційно-бібліотечної діяльності, але і в галузі педагогіки, при
одночасному використанні досягнень дозвіллєзнавства, інформаційних
комунікацій і технологій.
У перекладі з англійської слово «innovation» означає «впровадження
новацій» (in – впровадження, novation – новація) [1]. Тобто, інновація – це
впровадження чогось нового, проведення реформ, застосування нової ідеї.
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Поняття «нововведення» та «інновація» часто ототожнюють і характеризують як «процес» впровадження в діяльність бібліотек досягнень
науки й передової практики. А. М. Ванєєв, характеризуючи особливості
інноваційної діяльності бібліотек, зазначає, що її сутність полягає у «здійсненні процесів створення нововведень та їх застосування в бібліотечній
практиці» [2]. При цьому кінцевою метою інноваційної діяльності вважається освоєння нововведення в конкретній бібліотеці, таке її використання, що дозволяє усунути недоліки бібліотечної діяльності.
О. Ю. Качанова природу бібліотечних нововведень пропонує оцінювати з трьох позицій, як процес:
•• поширення та адаптації передового бібліотечного досвіду, «ядро»
методичного керівництва бібліотек;
•• розвитку і вдосконалення діяльності бібліотек, пошуку нових шляхів
функціонування, що якісно переважають попередні;
•• творчого зростання співробітників бібліотек [3].
Пріоритетним завданням трансформації діяльності наукової бібліотеки КНУКіМ на сучасному етапі є впровадження інновацій. Вирішення
цього завдання визнається важливою умовою підвищення соціального
значення бібліотеки, надання користувачам конкурентоспроможних
послуг, запорукою подальшого розвитку.
Як показує практика, активність інноваційних перетворень в бібліотеці безпосередньо залежить від сплесків і спадів наукової активності;
змін, що відбуваються у структурі бібліотеки; появи нових носіїв інформації; використання комп’ютерних технологій.
Сектор методичної роботи у науковій бібліотеці Київського державного інституту культури (нині – Київського національного університету
культури і мистецтв, КНУКіМ) створений у травні 1982 р. [4]. Основним
завданням діяльності методистів у той час було вивчення і розповсюдження передового досвіду, аналіз звітів про роботу бібліотек, надання
методичної допомоги бібліотекам училищ культури та структурним
підрозділам бібліотеки інституту.
У методичній роботі брали участь більшість структурних підрозділів
бібліотеки, проте основне навантаження завжди належало сектору
методичної роботи. За останні роки функції та завдання його роботи дещо
змінилися, як і трансформувалися пріоритети методичної діяльності
загалом. Відбувся поступовий перехід від методичного керівництва до
методичної допомоги.
Основними напрямками методичної діяльності в даний час є:
•• Вивчення нових технологій і сприяння їх впровадженню;
•• Надання допомоги у проведенні досліджень важливих для бібліотеки
проблем;
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•• Рекламна діяльність бібліотеки та її послуг;
•• Підготовка методичних матеріалів;
•• Організація заходів підвищення кваліфікації співробітників.
Інноваційна діяльність – це та сфера методичної роботи, яка доводить:
методичний центр не повинен брати на себе керівництво бібліотекою.
Методист – це консультант, експерт і партнер. Він повинен сам вміти
робити те, що впроваджує у практику.
Аналіз досвіду роботи бібліотек показує, що методисти часто
виступають авторами і розробниками нововведень, а також кураторами
їх впровадження. При такому підході, діяльність методиста у більшості
випадків передбачає:
•• вибір нововведення для розповсюдження;
•• його експериментальна перевірка;
•• розробка рекомендацій щодо впровадження нововведення;
•• навчання бібліотекарів методиці його застосування;
•• методична допомога бібліотекарям в освоєнні нововведення.
Як ілюстрацію цієї тези можна назвати впровадження віртуальних
виставок у роботу бібліотеки КНУКіМ. Дана новація була запроваджена
у книгозбірні саме методистами бібліотеки. З часом, організацією віртуальних виставок стали займатися відділ обслуговування користувачів
та сектор інформаційних технологій.
Величезну роботу методисти здійснили у напрямку організації
наукових досліджень та розвитку видавничої діяльності. Упродовж
2012–2014 років співробітниками бібліотеки підготовлено 14 різноманітних за тематикою та типологією видань. Зокрема, вийшли друком два
видання у серії «Видатні постаті КНУКіМ» [5, 6]; два видання у серії «Вчені
КНУКіМ» [7, 8]; три видання у серії «Знаменні дати КНУКіМ» [9, 10, 11];
три пам’ятки користувачу: «Мови – це важливо», «Сім чудес України»
та «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні». Результати дослідження історії книгозбірні викладені в історичному нарисі «Наукова
бібліотека КНУКіМ: від витоків до сьогодення» [12]. Науково-допоміжний
бібліографічний покажчик «Науково-видавнича діяльність КНУКіМ» [13]
укладено з метою збереження та систематизації відомостей про науково-видавничу діяльність Київського державного інституту культури –
Київського національного університету культури і мистецтв упродовж
1973–2013 років. Метою підготовки щорічних календарів «КНУКіМ у …
році: знаменні дати, славні ювілеї» [14, 15] є бажання поширити знання
про Київський національний університет культури і мистецтв; нагадати про пам’ятні події, знаменні дати його історії; відзначити ювілеї
визнаних діячів освіти, науки, культури і мистецтва, які нині працюють
в університеті.
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У 2012 році розпочата трансформація роботи наукової бібліотеки
КНУКіМ шляхом впровадження організаційно-управлінських,
технологічних та продуктових інновацій.
Реалізація управлінських інновацій була пов’язана з модернізацією
суспільних відносин, удосконаленням структури бібліотеки. У складі
двох відділів були створені нові сектори, що покращило загальну
діяльність бібліотеки. З метою поліпшення мікроклімату у колективі,
підвищення кваліфікації працівників, у грудні 2013 року проведено
конкурс «Бібліотекар року» у трьох номінаціях: «За високу культуру
обслуговування», «За інноваційну творчу діяльність» та «За відданість
бібліотечній справі». Переможці конкурсу були визначені за результатами
опитування всього колективу, нагороджені дипломами та подарунками.
Загальновідомо, що бібліотечні інновації у вузівських бібліотеках
найчастіше мають продуктовий або технологічний характер, тобто
вони направлені на удосконалення бібліотечної продукції і послуг та
потрібних для цього технологічних процесів.
З метою висвітлення результатів роботи бібліотеки, організації оперативного спілкування зі студентами університету у вересні 2014 року
книгозбірня створила акаунт у соціальній мережі «ВКонтакте». Студенти,
перебуваючи у статусі «друзів бібліотеки», оперативно інформуються про
всі події та заходи, що відбуваються у бібліотеці, можуть коментувати
та вносити пропозиції щодо покращення діяльності бібліотеки.
Оскільки кінцевою метою інноваційної діяльності вузівської бібліотеки є позитивний вплив інновацій на навчально-виховний процес
університету, бібліотека, плануючи нововведення, тісно співпрацює
з кафедрами та інститутами навчального закладу, вивчаючи потреби
студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу.
15 квітня 2014 року, напередодні Міжнародного дня пам’яток
і визначних історичних місць, у читальній залі наукової бібліотеки
КНУКіМ відбулася презентація проекту «Скарби нації» [15], розроблена
методистами бібліотеки.
У презентації взяли участь викладачі та студенти кафедри історії
України і музеєзнавства, науковці Українського центру культурних
досліджень Міністерства культури України.
Мета проекту – популяризація об’єктів нематеріальної культурної
спадщини України, що є унікальними зразками національної культури
держави. У процесі реалізації проекту передбачено формування
інформаційного ресурсу (бази) про елементи нематеріальної культурної
спадщини України.
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Завдання проекту «Скарби нації» [16]:
•• Популяризація об’єктів нематеріальної культурної спадщини
України шляхом проведення зустрічей з майстрами, виставокпрезентацій, видання інформаційних матеріалів.
•• Виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні
української культурної спадщини.
•• Виховання поваги і гордості до національних традицій.
•• Підвищення культурної самоосвіти студентства.
Проект розрахований на 3 роки. Реалізовувати його планується за
двома напрямами:
•• інформаційному (зокрема, видання інформаційних матеріалів:
пам’яток, буклетів);
•• творчому (проведення майстер-класів, виставок-презентацій).
Оскільки проект розпочато у 2014 році, коли відзначалося 60-річчя
співпраці України та Організації Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури, у рамках проекту «Скарби нації» відбулась презентація пам’ятки «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні» [17].
Пам’ятка містить довідкову інформацію про співробітництво України
та ЮНЕСКО; розповідає про українську історико-культурну, природну
та нематеріальну спадщину, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.
Висновки. Інновації в бібліотеці – важливий фактор розвитку як самої бібліотеки, так і вищого навчального закладу, елемент комплексної
системи інновацій в культурі та освіті. Інноваційний розвиток бібліотек
базується на використанні інформаційно-комунікаційних технологій,
а його результатом є якісне поліпшення продуктів і послуг, що надаються бібліотекою.
Наукова бібліотека КНУКіМ, як сучасний інформаційний центр вишу,
що динамічно розвивається, застосовуючи інновації, прагне будувати
свій власний культурно-освітній простір. Він включає зацікавлені контактні організації – навчальні та культурно-дозвільні заклади, широке
коло студентів як основних користувачів. Перебудовується і внутрішній
простір бібліотеки: розробляються актуальні, цікаві читачам проекти,
розширюються культурно-освітні та інформаційні послуги, поліпшується
організаційна структура, методи роботи.
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БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Інноваційний процес являє собою підготовку й здійснення інноваційних змін і складається із взаємозалежних частин, що утворюють
цілісний комплекс. Результатом процесу є реалізована зміна – інновація.
Термін «інновація» у термінологічному словнику «Библиотечное
дело» тлумачиться як «оновлення продукції і послуг, здійснюваних
бібліотекою, її технологій, форм та методів управління, що забезпечують
підтримку і удосконалення сучасного іміджу, якості обслуговування,
конкурентоздатності» [1, с. 45].
Саме інновації на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
сприяють ефективному використанню наявних ресурсів та найкращому
задоволенню потреб користувачів.
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«Сьогодні інноваційний розвиток бібліотек навчальних закладів – не
мода, а стійкий тренд, результат тривалого процесу, що характеризується
нововведеннями у бібліотечній сфері. Відтак бібліотеки повинні постійно
бути готові до викликів часу і глобальних змін в інформаційному просторі,
тобто вони мають стати мобільними, креативними, інноваційними» [2].
Інновації бувають продуктивні, сервісні, організаційні, технікотехнологічні тощо; впроваджуються у бібліотечну діяльність, сприяючи
швидкому і всебічному задоволенню потреб користувачів.
Наукова бібліотека КНУКіМ – інформаційний центр університету,
що задовольняє інформаційні потреби користувачів різних категорій;
виявляє, досліджує і впроваджує у практику діяльності сучасний
сервіс; здійснює наукову діяльність у книгознавчому, інформаційно–
бібліографічному напрямах. Будь-які запити користувачів, що потребують
інформаційного супроводу бібліотеки, вирішуються якісно, швидко, на
високому професійному рівні. Саме це сприяє реалізації місії наукової
бібліотеки ВНЗ – створення простору для максимально комфортного,
якісного задоволення інформаційних потреб навчального процесу та
наукових досліджень в університеті.
Стратегія розвитку сучасної бібліотеки неможлива без використання
новітніх інформаційних технологій, які охоплюють основні технологічні
процеси – від формування до ефективного використання бібліотечноінформаційних ресурсів. Застосування цифрових технологій, належного
програмного забезпечення дозволяє підтримувати високий рівень
бібліотечно-освітньої діяльності.
Бібліотеки як середовище формування інформаційних ресурсів
«суспільства знань» покликані накопичувати, синтезувати та пропонувати суспільству інтелектуальний інформаційний продукт на різноманітних носіях інформації.
Бібліотека КНУКіМ систематично працює з кафедрами та науковими
підрозділами університету, надаючи їм необхідну методичну допомогу
з питань: укладання і підготовки до видання бібліографічних покажчиків,
списків літератури, створення електронних баз даних на допомогу
науковій та навчально-виховній роботі; виконання різних видів
бібліотечних довідок; проведення бібліографічних оглядів, практичних
занять; організації книжкових виставок; занять з основ інформаційної
культури, бібліотекознавства та бібліографії.
Наукова бібліотека університету проводить самостійні дослідження за
науковими темами: «Оцифрування рідкісних та цінних видань як складова
вивчення, збереження, використання фондів наукової бібліотеки КНУКіМ»;
«Історія КНУКіМ»; «Вчені КНУКіМ у культурно-мистецькому розвитку
країни. Підготовка біобібліографічних посібників». Результатом наукової
роботи бібліотеки є підготовка і публікація статей, тез, доповідей у фахових
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виданнях України та матеріалах конференцій; видання наукових, науковобібліографічних та науково-популярних видань у серіях: «Вчені КНУКіМ»,
«Видатні постаті КНУКіМ» та «Знаменні дати КНУКіМ».
Електронні інформаційні ресурси стають все більш актуальними у розвитку науки та освіти, урізноманітнюючи форми бібліотечно-бібліографічного обслуговування, забезпечуючи оперативність та
якість надання інформаційних послуг. Упровадження технологічних
інновацій у роботу бібліотеки зумовило кардинальні зміни у процесах
створення, доступу та розповсюдження інформації. Це підключені до
мережі Internet 32 робочих місця бібліотекарів, повне покриття зоною
Wi-Fi усієї території бібліотеки.
Он-лайн бібліотечний сервіс набуває все більшого розвитку та передбачає забезпечення дистанційного доступу до ресурсів бібліотеки
широкого кола користувачів Інтернету. Сторінка бібліотеки у соціальній
мережі Фейсбук інформує про режим роботи, адресу; дає посилання на
сайт; містить коментарі та оцінку «друзів», пропонує короткі повідомлення про діяльність бібліотеки.
У всесвітній мережі бібліотека представлена через сайт, що надає
доступ до електронного каталогу і баз даних, електронної бібліографічної
продукції бібліотеки, он-лайн послуг: «Віртуальна довідка», індексування
документів, електронної доставки документів. Невід’ємною частиною
веб-сайту є віртуальна довідкова служба, що дає можливість пошуку інформації про наявність у фонді необхідних видань, формування тематичного списку літератури та отримання інших видів бібліотечних послуг.
Наразі використання віртуальних комунікацій та можливостей
онлайн-сервісів і програм є обов’язковою умовою конкурентоспроможності
бібліотеки. З огляду на це, актуальними і затребуваними є віртуальні
виставки – новий інформаційний бібліотечний продукт, що консолідує
традиційний і електронний способи презентації інформації; є невід’ємною
складовою виставкової діяльності, ефективним інструментом залучення
користувачів до бібліотеки, засобом створення її позитивного іміджу.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БІБЛІОТЕК
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ніхто не отримав університетського
диплома у бібліотеці, але ніхто
ще не отримав диплома без бібліотеки.
Пітер Кауфман
На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікативних
технологій від бібліотечних установ очікується постійне оновлення
традиційних функцій, впровадження інноваційних форм надання
послуг користувачам.
У Законі України «Про інноваційну діяльність» подано таке визначення поняття: «інновації – новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери… це
новий продукт (виріб, технологія, організаційна форма), що є результатом практичного застосування наукових і науково-технічних знань, що
приводять до успіху на ринку та забезпечують соціальний або інший
корисний ефект» [1, с. 27].
Поняття «інновація» увійшло й утвердилося у нашому професійному
житті разом із новими інформаційними технологіями. У бібліотечній
практиці інновації – це реалізовані ідеї, кінцевий результат здійснення
процесу. За частотою вживання їм сьогодні не має рівних – всі говорять
про інноваційну діяльність.
Бібліотеки вищих навчальних закладів постійно розвиваються,
удосконалюють структуру і бібліотечні технології, впроваджують нові
форми і методи обслуговування, стають інформаційними центрами. Все це
сприяє реалізації місії бібліотеки – створення простору для максимально
комфортного, якісного задоволення інформаційних потреб освітнього
процесу та наукових досліджень в університеті.
Бібліотеки як середовище формування інформаційних ресурсів
суспільства знань покликані накопичувати, синтезувати та пропонувати
суспільству інтелектуальний інформаційний продукт на різноманітних
носіях інформації. Стратегія розвитку бібліотеки неможлива без використання
новітніх інформаційних технологій, які охоплюють основні технологічні
процеси – від формування до ефективного використання бібліотечноінформаційних ресурсів. Інформаційні технології – це те, на чому базуються
всі прогресивні світові процеси та є ознакою інноваційної діяльності.
114

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕК.
ІННОВАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв – інформаційний центр, що задовольняє та забезпечує
інформаційні потреби користувачів різних категорій; виявляє, досліджує
і впроваджує у практику своєї діяльності сучасний сервіс; здійснює
наукову діяльність у книгознавчому, інформаційно-бібліографічному
напрямах.
Упродовж майже 35 років (1982–2017) бібліотека є методичним
центром для бібліотек вищих навчальних закладів культури та мистецтв
I–II рівнів акредитації. Основними функціями бібліотеки як методичного
центру є: консультаційна, інформаційна, організаційна, аналітична.
Вони передбачають виявлення, узагальнення і розповсюдження
передового досвіду із застосуванням у бібліотеках сучасних технологій.
До методичного об’єднання входить 25 бібліотек [3, с. 10–11].
Бібліотека – осередок культурно-просвітницького та виховного
життя вишу, місце проведення наукових заходів презентацій книг
письменників, викладачів університету, книжкових виставок,
тематичних переглядів, творчих виставок декоративно-прикладного
мистецтва.
Самостійні наукові дослідження бібліотека проводить за науковими
темами: «Оцифрування рідкісних та цінних видань як складова вивчення,
збереження, використання фондів наукової бібліотеки КНУКіМ»; «Історія
КНУКіМ»; «Вчені КНУКіМ у культурно-мистецькому розвитку країни.
Підготовка біобібліографічних посібників». Результатом наукової роботи
є підготовка наукових, науково-бібліографічних та науково-популярних
видань, що публікуються у серіях: «Вчені КНУКіМ», «Видатні постаті
КНУКіМ» та «Знаменні дати КНУКіМ».
Важливим напрямом бібліотеки є проектна діяльність. Так, мета
культурно-просвітницького проекту «Скарби нації» – дослідження
і популяризація об’єктів нематеріальної культурної спадщини України.
Передбачає створення електронного інформаційно-бібліографічного
ресурсу «Нематеріальна культурна спадщина України» за 6 напрямами
[4, с. 158]. На сайті бібліотеки вже презентовано джерельну та інформаційну
складову трьох частин: «Петриківський розпис» (є англійська версія);
«Косівська мальована кераміка»; «Кролевецькі ткані рушники».
Інформаційний проект «12+ книг року» має на меті інформування
наукової спільноти України про нові видання (монографії, навчальні
посібники, підручники, словники) викладачів університету, що публікуються у поточному році і є у фонді бібліотеки. Важливою структурною
частиною проекту є презентація найновіших наукових доробків викладачів Київського національного університету культури і мистецтв
у читальній залі бібліотеки, наприклад навчальних посібників: «Сучас115
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ний танець. Основи теорії і практики» колективу авторів кафедри сучасної хореографії; «Філософія: наука і культура» К. М. Кириленко; «Гостинність в українській традиційній культурі» В. А. Русавської та ін. Від 2018
року проект набув нового вигляду і створюється на платформі Genial.ly
у форматі інтерактивного плакату [2].
У напрямку формування інформаційної культури наукова бібліотека
КНУКіМ систематично працює з кафедрами та науковими підрозділами
університету, надаючи необхідну методичну допомогу з питань:
укладання і підготовки до видання бібліографічних покажчиків, списків
літератури, створення електронних баз даних на допомогу науковій
та навчально-виховній роботі; виконання різних видів бібліотечних
довідок; проведення бібліографічних оглядів, практичних занять;
організації книжкових виставок; занять з основ інформаційної
культури, бібліотекознавства та бібліографії. Велике значення для
студентів, магістрів та аспірантів вишу має проведення «Днів фахівця»,
учасники яких знайомляться з літературою зі спеціальності, фаховими
періодичними виданнями, наявними у фонді бібліотеки.
Виставкова діяльність бібліотеки – «це публічна демонстрація
спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв
інформації, що рекомендуються користувачам бібліотеки для огляду
і ознайомлення. Виставка припускає безпосередній показ книг або
матеріалів, що розкривають їх вміст вигляді, що сприймається візуально.
Успіх виставкової діяльності підвищується, якщо вона реалізується
у взаємозв’язку з іншими видами бібліотечного обслуговування –
бібліографічного і фактографічного» [6, с. 167–168].
Виставкова діяльність бібліотеки була і залишається важливою
складовою бібліотечного обслуговування. В останнє десятиліття в усі
сфери діяльності людства стрімко увірвався термін «віртуальність».
Віртуальна книжкова виставка – це публічна демонстрація в мережі
Інтернет за допомогою засобів веб-технологій віртуальних образів
спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших
носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів,
що рекомендуються віддаленим користувачам бібліотеки для огляду,
ознайомлення і використання. Виставка передбачає віртуальну
презентацію видань, розкриває їх зміст, а також надає доступ до матеріалів
бібліографічного, фактографічного, енциклопедичного характеру, що
існують в електронному вигляді і доступні в мережі Інтернет. Переваги
віртуальних виставок очевидні: вони доступні усім користувачам
бібліотеки в режимі on-line; не пов’язані з суто фізичними обмеженнями,
що притаманні традиційним виставкам у приміщенні бібліотеки. На
сайті бібліотеки представлено більш ніж 30 віртуальних виставок. Серед
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підготовлених у 2018 році назвемо: «Всесвітній мандрівник» (190 років
від дня народження Жуля Верна (1828–1905), «Так ніхто не кохав»
(120 років від дня народження українського письменника, поета
Володимира Миколайовича Сосюри (1898–1965) та ін.
Певна частина віртуальних виставок створюється за допомогою
он-лайн сервісів, наприклад: «Титан українського хорового мистецтва»,
підготовлено до 60-річчя від дня народження заслуженого працівника
культури України Петра Андрійчука на сервісі Genial.ly; «Український
Петрарка. Поетичні збірки Миколи Ткача» – на сервісі Thinglink; «Календар
знаменних дат КНУКіМ у просторі і часі» – на сервісі Рrezi.
Електронні інформаційні ресурси відіграють усе важливішу роль
у розвитку науки та освіти, змінюючи форми бібліотечно-бібліографічного
обслуговування, підвищуючи оперативність та якість надання
інформаційних послуг. Упровадження технологічних інновацій у роботу
бібліотеки зумовило кардинальні зміни у процесах створення, доступу та
розповсюдження інформації, зокрема це підключені до мережі Internet
32 робочих місця бібліотекарів, повне покриття зоною Wi-Fi усієї території
бібліотеки.
Сторінка бібліотеки у соціальній мережі Facebook, створена у 2016 році,
інформує користувачів про режим роботи, адресу, містить посилання на
сайт, коментарі та оцінку «друзів», короткі повідомлення про діяльність
бібліотеки, наприклад: «Підвищення інформаційної культури студентів:
від теорії до практики», «Професійне зростання співробітників Наукової
бібліотеки КНУКіМ», «У професійних реаліях». Студенти, перебуваючи
у статусі «друзів бібліотеки», оперативно інформуються про всі події та
заходи, що відбуваються у бібліотеці, можуть коментувати та вносити
пропозиції щодо покращення її діяльності [5, с. 157].
Обличчям бібліотеки в інформаційному просторі є сайт, що надає
доступ до електронного каталогу і баз даних, електронної бібліографічної
продукції бібліотеки, пропонує он-лайн послуги з виконання віртуальної
довідки, індексування документів, електронної доставки документів.
Невід’ємною частиною веб-сайту бібліотеки є віртуальна довідкова
служба. Це – можливість отримати інформацію про наявність у фонді
необхідних видань, підібрати тематичний список літератури та
отримати інші види бібліотечних послуг, що надаються широкому
колу користувачів.
Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що бібліотека КНУКіМ –
інформаційний центр університету, осередок культурно-просвітницького
та виховного життя вишу, місце проведення презентацій книг, творчих
виставок декоративно-прикладного мистецтва. Провідними функціями
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бібліотеки є: інформаційна, виставкова, просвітницька, науково-дослідна,
які спрямовані на формування ціннісних орієнтацій користувачів,
дослідження та репрезентацію фондів бібліотеки. Реалізуючи
вищезазначені функції, бібліотека систематично працює із кафедрами
та науковими підрозділами університету, створюючи електронні бази
даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі; презентуючи
науковий доробок викладачів.
Кардинальні зміни у процесах створення, доступу та розповсюдження
інформації стали можливі завдяки впровадженню інновацій у роботу
бібліотеки. Мережа Internet використовується для інформаційного
забезпечення наукового та навчального процесів; публікації власних
електронних інформаційних ресурсів; вирішення завдань з удосконалення бібліотечної технології.
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ІННОВАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСАХ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
Сьогодні інформаційні технології займають центральне місце
в розвитку всіх сфер сучасного суспільства та неодмінно впливають
на систему освіти й культури. Практично в усіх розвинених країнах
світу технології стають звичними не тільки у закладах вищої освіти,
а й у звичайних школах початкової та середньої освіти.
На даний час українське суспільство перебуває на межі змін, спонукаючи фахівців різних галузей до розвитку інформаційної діяльності.
Бібліотечна галузь також змінюється і з кожним днем попит та інтерес до електронних ресурсів тільки збільшується. Однак сьогодні, щоб
максимально задовольнити потреби користувачів бібліотечної галузі,
необхідно саме ефективне використання інновацій в електронних ресурсах та їх популяризація.
Інтернет надає багато можливостей бібліотекарям підвищувати
рівень послуг та забезпечувати популяризацію книг в електронних
ресурсах. Одним із таких інструментів, є створення сучасного веб ресурсу.
Щоб електронний ресурс був ефективним та відповідав усім вимогам
користувачів, використовуються різні інноваційні методи сьогодення:
•• розміщують електронний каталог, який є максимально зрозумілим
користувачеві, має зручну форму пошуку та містить доступ до всіх
необхідних публікацій;
•• створюють сторінки з віртуальними виставками та новинами про
бібліотечну діяльність;
•• застосовують різноманітні форми зворотного зв’язку та використовують on-line можливості для спілкування користувачів між
собою (тематичні чати та форуми);
•• встановлюють різноманітні форми голосування, за допомогою
яких можливо визначити рейтинг книг та авторів;
•• впроваджують системи веб-аналітики, які надають змогу фахівцям
бібліотечної галузі побачити вподобання відвідувачів та можливі
проблемні сторінки на сайті.
Для популяризації електронного ресурсу використовуються різні
способи інформування потенційних користувачів:
•• одним із таких методів є блогер-сфера, за допомогою якої фахівці
можуть надавати свої рекомендації, стосовного того чи іншого
видання;
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•• активно використовуються соціальні мережі, де публікується інформація про нові надходження до електронних ресурсів, рекомендації
та короткий опис видань, інтерв’ю з авторами тощо;
•• розміщується інформація про ресурс на різноманітних тематичних
сайтах та форумах;
•• використовуються мобільні технології (додатки та QR‑коди);
•• здійснюється інформування потенційних користувачів за допомогою рекламно-інформаційної продукції (буклети, брошури,
листівки тощо);
•• застосовується реклама у періодичних виданнях та різних публічних заходах.
Таким чином за допомогою інновацій в електронних ресурсах вирішується проблема систематизації й доступності інформації, незалежно
від місця знаходження користувача. Адже у світі електронних інформаційних ресурсів відбуваються певні рухи: змінюються функції бібліотек – від локальних друкованих ресурсів до електронних, оновлюються
пріоритети видавництв – від створення ресурсів до створення сервісів,
змінюються потреби користувачів – від отримання інформації до її систематизації й аналізу. Спостерігаючи таку тенденцію стає зрозуміло,
що швидкість впровадження інновацій та ефективна їх популяризація
позитивно впливають на розвиток бібліотечної галузі.
Федюшина Л. В. Інновації в електронних ресурсах та
шляхи їх популяризації / Л. В. Федюшина // Бібліотека:
місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого
столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. –
Київ, 2018. – С. 115–116.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ В УМОВАХ
СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Від доби найдавніших цивілізацій людство здобуває й накопичує
знання та навички, необхідні для задоволення життєзабезпечуючих
і господарсько-економічних, духовно-світоглядних та суспільнополітичних потреб. Протягом тривалої історії людства різноманітними
способами здійснюються передача полізмістовної інформації й обмін
відомостей між людьми. На зламі ХХ й ХХІ століть відбувається становлення
інформатики – галузі науки, яка вивчає структуру й загальні властивості
інформації, а також проблеми її пошуку, збирання, зберігання, переробки,
поширення та використання у різних галузях людської діяльності.
Триває інформаційна революція – сукупність якісних змін в усіх сферах
життєдіяльності суспільства, здійснюваних у процесі запровадження
новітніх засобів передачі значущої інформації. Масштабно розгортається
комп’ютеризація – широке запровадження ЕОМ (комп’ютерів) з метою
управління технологіями, транспортом, енергетичними та іншими
виробничими процесами, планування, обміну й обробки статистичних
даних, проведення наукових досліджень, навчання, діагностування
тощо. Широка інформаційна продукція стала доступною для перегляду,
копіювання та розповсюдження завдяки бурхливому розвиткові Інтернету.
У ХХ ст. широко уживане поняття «інформація» трансформувалося
в одну з пріоритетних категорій загальнонаукового тезаурусу. Соціально-економічні аспекти феномену інформації стали об’єктом дослідження
відомих закордонних вчених Д. Белла, К. Ерроу, В. Інозємцева, Дж. Ліндер, А. Тоффлера й деяких ін. Причому дещо фрагментарно вивчаються
проблеми забезпечення мережі корпоративного бізнесу маркетинговою
інформацією. Зокрема, американський економіст К. Ерроу стверджує, що
інформація має економічну цінність, її отримання та передача супроводжується певними витратами; інформаційна складова економічної
системи є універсальним ресурсом і має вирішальне значення у виробництві товарів та послуг [14]. Джейн Ліндер пропонує визначення
інформаційної стратегії як «компоненту бізнес-стратегії компанії, що
регламентує яким саме чином компанія використовує інформацію для
створення вартості у динамічному бізнес-середовищі» [16]. Інформаційна стратегія у цьому контексті призначена синхронізувати бізнес-цілі
та зростаючі інформаційні потреби компанії у напрямку оптимізації
параметрів інформаційно-технологічної інфраструктури з метою запобігання управлінським кризам.
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Сучасному українському економістові В. Гужві належить визначення
поняття економічної інформації як сукупності відомостей про соціальноекономічні процеси й управління цими процесами та колективами
людей у виробничій і невиробничій сферах [2, 4].
Вивчаючи проблеми розвитку сучасного інформаційного суспільства,
О. Зернецька у своєму дисертаційному дослідженні на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Глобальні трансформації системи
масової комунікації» здійснила аналіз структурних трансформацій масмедіа у сучасному світі й доцільного коригування державної політики
в галузі засобів масової комунікації. Процеси національної ідентифікації
у посткомуністичному суспільстві в умовах глобалізації комунікаційного простору досліджуються відомим українським філософом М. Ожеваном, а правове забезпечення сучасної інформаційної сфери – В. Івановим.
Відомий український філософ, дослідниця інформації як соціального феномену Н. Джинчарадзе у монографічній розвідці «Інформаційна культура»
окреслює основні характеристики інформаційного суспільства, пропонуючи нову теоретичну парадигму забезпечення реалізації змісту й структурування найвпливовіших чинників сучасної інформаційної культури.
Попри вагомі дослідження зазначеної проблематики як закордонних,
так і вітчизняних вчених, вона залишається однією з яскравих і водночас
малодосліджених сторінок української інформаційної культури. Сучасній
вітчизняній гуманітаристиці все ще бракує комплексного дослідження
феномену інформаційного бізнесу в сучасній українській культурі
загалом. Тому, зважаючи на актуальність та вагомість проблеми, метою
статті є вивчення особливостей інформаційного бізнесу в загальному
контексті суспільного інформаційного виробництва.
Згідно з концепцією відомого американського соціолога Д. Белла,
соціально-історична еволюція капіталістичного суспільства передбачає поступове сходження від доіндустріального до індустріального та постіндустріального суспільства. Доіндустріальне суспільство
базувалося на такій взаємодії людини з природою, за якої життєво
необхідні ресурси забезпечувались видобувними галузями промисловості. Основою індустріального суспільства є збалансовані взаємовідносини людьми і машинами та використання машинної енергії
з метою перетворення звичайного природного середовища у технізоване. В умовах постіндустріального суспільства машинна технологія
стрімко трансформується у технологію інтелектуальну, засновану на
інформації [1, 157].
На відміну від індустріального суспільства, у постіндустріальну
епоху знання, за Д. Беллом, виступає основним джерелом багатства
та влади, тому вирішальним важелем управління є вже не машинні,
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а інтелектуальні технології. В осяжному майбутньому, за його твердженням, відбуватиметься становлення системи телекомунікацій.
А «телекомунікаційна революція» відіграватиме дедалі важливішу
роль в організації та обробці інформації й знаннєвого потенціалу.
Простежується потужний вплив на поведінку людини та її сприйняття
навколишнього світу. Утворювані у свідомості людини образи, думки,
вірування, ідеї мало не щодня підлягають суттєвим змінам, що призводить
до розпаду ідеологій, їх недовговічності. Звідси виникнення суперечливих
політичних, економічних і моральних конфліктів, мінливість у ставленні
до авторитетів, зміна традиційних стандартів поведінки людини.
Таким чином, постійно оновлюючись, інформаційні потоки сприяють
прискореній зміні самої людини.
Головною ознакою постіндустріального суспільства, за Д. Беллом,
є панування науки й наукових знань. Д. Белл проголошує автономність
науки від економіки, розглядаючи її розвиток як передумову нової
організації та структури суспільства. Визначальними елементами
цієї структури мають стати університети та науково-дослідні центри
й інститути. «Велика наука» перебуває за межами ідеології, тому доцільно протиставити її й «великому бізнесу». Зміни у соціальній структурі
суспільства призводять до змін і характеру суперечностей. У постіндустріальному суспільстві стає характерним загострення конфлікту між
фахівцем і нефахівцем як на виробництві, так і в суспільстві. Зростатиме,
за прогнозом філософа, суперечність між украй небажаною й небезпечною для розвитку суспільства «революцією зростаючих домагань»
й «революцією зростаючих сподівань» [1, 56].
Словосполучення «інформаційне суспільство» було уперше використане американським економістом Ф. Машлупом («Виробництво
й поширення знання у Сполучених Штатах», 1962). Одна з найґрунтовніших філософських концепцій інформаційного суспільства належить
японському вченому Е. Масуді, авторові праці «Інформаційне суспільство
як постіндустріальне суспільство» (1983). Під словосполученням «інформаційне суспільство» найчастіше розуміють насиченість суспільства
комп’ютерами, сучасними засобами зв’язку, матеріальне забезпечення
з елементами штучного інтелекту. Проте найчастіше це суспільство
кваліфікується як інформаційно-комунікаційне, відповідний же йому
тип людини як «інформаційна людина» з властивим їй умінням отримувати, обробляти й передавати інформацію [9, 42].
На сучасному етапі глобальної трансформації суспільства інформація
нерідко трактується як тотальна електронна пропаганда й засіб маніпуляції
свідомістю людини з насаджуванням нетрадиційних культурних
стереотипів, духовних цінностей, ворожих для національного менталітету.
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Нищення національного базису багатовікових традицій простежується
на фоні потужного впливу тотальної інформатизації суспільства [10, 20].
З‑поміж сучасних вчених відсутнє однозначне тлумачення належності
поняття «інформація» від вузькогалузевості до загальнонауковості. Відтак
висуваються численні гіпотези, доводяться теореми й створюються
інформаційні теорії. Цілком справедливо, зокрема, вважати інформацію
філософською категорією, яка фіксує не тільки загальні форми буття,
їх зв’язки та взаємозумовленість, але й функціонує в якості фактору
розвитку від нижчого до вищого і досконалішого у природі, суспільстві,
людській свідомості та пізнанні. Існують також форми інформації,
відповідні фізичним сутностям цілеспрямованих систем: біологічна –
усередині живих організмів та між ними, машинно-кібернетична, а також
соціальна – у людських спільнотах.
Інформаційною культурою вважають спроможність суспільства
ефективно використовувати наявні в його розпорядженні інформаційні
ресурси та засоби інформаційних комунікацій, сучасних досягнень
у галузі розробки засобів інформатизації й інформаційних технологій [3].
Технократичний аспект інформаційної культури виступає показником
рівня інформатизації суспільства й ступенем використання новітніх
інформаційних методів та засобів. Важливим компонентом інформаційної
культури є рівень комп’ютерної грамотності населення [8].
Носіями інформаційної культури у різних країнах світу є висококомпетентні й технократично свідомі групи людей та центри, які володіють
знаннями про інформаційне середовище, користуючись законами його
функціонування, умінням орієнтуватися в інформаційних потоках. Їх
духовно об’єднує спільність розуміння проблем, у розв’язанні яких вони
беруть участь. Інформаційна культура є органічною складовою всієї
життєдіяльності суспільства, надаючи їй нової якості: завдяки змінам
багатьох політичних, соціально-економічних та духовних уявлень набуває
якісно нових рис усе буття людини. За твердженням багатьох фахівців,
сучасна інформаційна культура на пострадянському просторі радше
є показником не загальної, а професійної культури громадян, у майбутньому їй прогнозують вагоме місце у розвитку кожної особистості.
У вузькопрофесійному аспекті інформаційною культурою вважають
сукупність оптимальних технологій і засобів маніпулювання зі знаками
та даними, потрібних зацікавленому споживачеві для розв’язання
актуальних теоретичних та практичних задач; механізми удосконалення
технічного середовища виробництва, зберігання та передачі інформації;
модернізація системи фахового навчання і професійної підготовки
з метою ефективного користування новітніми інформаційними засобами.
Інформаційна культура у широкому тлумаченні – це сукупність
фундаментальних принципів й реальних механізмів, які забезпечують
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ефективну взаємодію інформаційних систем у загальнокультурному
досвіді людства. Варіант прикладного визначення інформаційної
культури у сучасному українському суспільстві запропоновано
професором національного університету імені М. Драгоманова, дійсним
членом АПН України М. Жалдаком у загальному контексті професійної
підготовки вчителя.
Система інформаційної культури в її світоглядному, методологічному
й загальнокультурному вимірах уможливлює реалізацію універсальних
процедур пошуку, обробки й передачі інформації з широкою базою
фактографічного матеріалу. Основу сучасної інформаційної культури
складають сучасні знання про інформаційне середовище й досконале
вміння орієнтуватися у планетарному обширі сучасної інформації.
Успішному вирішенню цих завдань має сприяти пізнавально-виховний
потенціал безперервної системи вітчизняної освіти. Але некритичне
ставлення до практичного застосування новітніх інформаційних
технологій може спричинити рецидиви навмисного маніпулювання
масовою свідомістю.
Нині практично необмежено використовуються технології експлуатації популярних постатей з шоу-бізнесу, спорту і т. п. з метою створення
позитивного іміджу політичних партій, громадських об’єднань, рухів
тощо. Це є абсурдним з позицій формальної логіки, оскільки самий факт
успішного виконання співаком рок-балади ніяк реально не вплине на
прийняття правильних рішень, щоб особа змогла досягти успіху, співаючи, абсолютно не гарантує її здатності приймати політичні рішення
ідеолога партійної програми [13, 106]. Засоби масової комунікації в умовах
політичного маніпулювання передбачають формування уніфікованих
й зумисно спрощених, зведених до стандартів масової свідомості уявлень
про буття, які не виходять на рівень теоретичної рефлексії. До політичного маніпулювання вдаються політики, релігійні телепроповідники,
спеціалісти з маркетингу і засобів масової інформації.
Інформаційний ринок – система економічних, правових та організаційних відносин у суспільстві, яка забезпечує торгівлю засобами
інформаційної техніки, інформаційними технологіями й інформаційними продуктами, а також надання на комерційній основі інформаційних
послуг користувачам [4]. Це також сукупність економічних, правових
та організаційних відносин, які виявляються у процесі виробництва,
обміну, споживання й захисту інформації у товарній формі. Таким чином,
інформаційний ринок характеризується запрограмованою номенклатурою товарів і послуг, котируванням цін, впливом кон’юнктури, умовами
й механізмом їхньої купівлі-продажу. Причому на інформаційному ринку
продається й обертається не інформація, об’єктом ринкових маніпуляцій
стають товаризовані продукти інформаційної діяльності [6].
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Інформаційний менеджмент у вузькому розумінні – це сукупність
завдань управління виробничими й технологічними процесами діяльності
певної організації, використовувані інформаційні системи та інформаційні
технології; у широкому змісті – сукупність завдань управління на різних
етапах циклічної діяльності організації, яка включає, зокрема, оперування
різноманітною інформацією в її різноманітних формах та станах [5, 61].
Прагнення сучасної людини стати висококомпетентним інтелектуалом зумовлюється не лише суб’єктивними, але й цілком об’єктивними обставинами, у першу чергу – наявністю доступної загальної та
професійної освіти. Причому рівень інтелектуальної диференціації значною мірою залежить від соціально-класової приналежності і виступає
основою будь-якого соціального розшарування [15, 205].
Інформаційна складова має достатній ступінь активності, щоб
стимулювати зміни не тільки у межах інформаційного простору, але
й у рамках інших просторів, що стає основою для здійснення переходів
між ними. За твердженням Г. Почепцова, в умовах функціонування
інформаційного суспільства медійний фактор середовища активно
впливає на бізнесову справу та політичні процеси, тобто інформаційний компонент стає дедалі важливішим чинником у процесі прийняття
управлінських рішень у політиці і бізнесі [10, 15].
Світова економіко-господарська практика засвідчує успішну діяльність підприємців, орієнтованих на максимальне залучення освічених
фахівців та інноваційних технологій і систем, передовсім за допомогою
комп’ютеризації, що посилює роль сучасного дистриб’ютора та забезпечує його функціональну ефективність.
Активна взаємозалежність бізнес-процесів від глобальної конкуренції
на світовому ринку сприяє інтеграції національних та корпоративних
структур, їх своєрідній взаємодії, що стимулює локальні культури до
співробітництва та взаємовпливу, послабляючи межі між своїми та
чужими культурами.
Фінансово-економічна глобалізація сприяє розвиткові в усьому світі
ринкової економіки, поширення міжнародного поділу праці, зростання
транснаціональних корпорацій, створення розгалуженої системи
міжнародних банків і фондів. У розвинутих галузях постіндустріального
виробництва дедалі впливовішими стають інформація, науково-технічна
творчість та інтелектуально-інформаційна технологія.
Неймовірна кількість портативних калькуляторів, електронних
годинників, всіляких телеекранних ігор живить електронну промисловість, тісно прив’язану до комп’ютерного виробництва, без якого
сьогодні немислимий розвиток бізнесу, будь-якої галузі економіки,
виробничих процесів. Посилення конкурентної глобальної економіки
базується головним чином на знаннях: зростає питома вага доларів, які
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вкладаються у навчання та освіту, практичну підготовку працівників,
їх соціальну реабілітацію й культурну адаптацію. За твердженням
американського соціолога О. Тоффлера, доларовий капітал невпинно
поступається капіталові людському [11, 53].
У другій половині ХХ ст. у базисі постіндустріального суспільства
з’являється якісно нова галузь – інформаційна економіка. Стрімкий
розвиток останньої зумовлює потребу контролю за сферою бізнесу.
Створюються організаційні системи цього контролю, котрі у контексті
соціальної структури фіксують появу нового класу, так званої меритократії.
Зародження інформаційного бізнесу датується кінцем 60-х, становлення
як автономної галузі – 70-ми, а у 80-ті рр. минулого століття він
перетворюється у потужний складногалузевий комплекс з розгалуженою
інфраструктурою. В Україні становлення інформаційного бізнесу почалося
у 1990-х роках на рівні найпростіших ринкових механізмів.
Під інформаційним бізнесом розуміють порівняно нову сферу
підприємницької діяльності. До поняття «бізнес» (англ. справа, діло)
відносять діяльність, здійснювану приватними особами, підприємствами
або установами по виробництву або купівлі та продажу товару або
послуги на умовах взаємної вигоди.
Функціональність інформаційного бізнесу проявляється в управлінні
й веденні обліку; підготовці кадрів; маркетингу будь-якої діяльності та
безпосередньому виробництві інформаційної продукції. Багатогранність
різних видів інформаційної діяльності обумовлює її провідну роль
у науково-технічному прогресі й застосуванні інновацій, у прийнятті
управлінських та виробничих рішень, досягненні поставлених завдань
з метою успішного розв’язання кожним окремим членом суспільства
своїх насущних проблем.
До того ж умови конкурентної економіки при використанні інформаційних технологій сприяють прагненню організацій досягти лідерства
у бізнесовій справі, розширювати свою бізнесову структуру, у тому числі
і медіа-бізнес.
Ієрархію комп’ютерного бізнесу можна простежити практично у всіх
галузях розвитку суспільства: політичній, економічній, мистецькій
та ін. Скрізь є наявним обов’язково сильний лідер (IВМ у виробництві
комп’ютерів, Хеrох відомий виробництвом копіювальних апаратів,
General Motors – автомобілей [12, 60]), навколо якого гуртується маса
менш сильних фірм.
Останнім часом активно розвивається бізнес з мобільного зв’язку, де
в інформаційних мережах застосовуються нові інформаційні технології
при передачі інформації. Цей новий для нашої країни вид інформаційного
бізнесу поступово завойовує свою нішу у ринковому просторі, сприяючи
створенню нової технологічно перспективної моделі взаємодії держави та
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людини. Використання органами управління, пересічними громадянами
та бізнесом нових мобільних технологій зумовило появу новітніх
соціально-технологічних термінів, зокрема, «мобільний уряд» й «мобільна
демократія». Новою інформаційно-комунікаційною технологією, яку
представляють мобільні комунікації, заданий імпульс швидкого розвитку
та якісної трансформації сформованих на початку XXI ст. соціальних
мереж та комунікацій [7, 274].
Сучасна економічна теорія сформувала для бізнес-практики доволі
чітку стратегію ефективного функціонування конкретної організації
на першорядність інформації у виробництві будь-якого масштабу.
Ця стратегія міститься у розумінні необхідності користуватися не лише
потрібними матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами
на виробництві, а й інформацією про способи досягнення ефективного
поєднання цих ресурсів з метою набуття конкурентних переваг
у ринковому просторі.
Збагачене виробленою стратегією стосовно інформації сучасне
виробництво або економічна організація забезпечує підприємству
створення й розвиток стійких конкурентних спроможностей та нових
ділових можливостей з метою уникнення ризиків у майбутньому.
Зазначена стратегія має реалізовуватись засобами наявного управлінського
механізму цілеспрямованого формування високопрофесійного складу
найманих працівників й ефективної організації з метою одержання
ефективних результатів у певній бізнес-діяльності.
Отже, у процесі сучасного інформаційного виробництва спостерігається
складна трансформація інформаційного продукту. Інформаційні
набутки однієї виробничої галузі можуть використовуватись іншою.
Така універсальна потреба інформаційного матеріалу забезпечує
самодостатність інформаційного виробництва та відносно помірну
автономність у порівнянні з предметами матеріального виробництва.
Цьому сприяє також та обставина, що суб’єкти ринку: виробники
й споживачі, постачальники й одержувачі інформації, банки та їх клієнти,
інформаційні фірми та їх користувачі постійно ведуть інформаційні
обміни. Інформаційне виробництво та інформаційний бізнес потребує
безперервного набуття нових знань, підвищення рівня інформаційної
професіоналізації як фахівцями, так й звичайними користувачами
інформацією, бізнесменами на інформаційному ринку.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В СФЕРІ КУЛЬТУРИ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Iнфoрмацiя перетвoрилася на тoвар, цiна якoгo дoсить велика
через викoристання в iнфoрмацiйнiй сферi нoвiтнiх технoлoгiй. Iнфoрмацiйнo-кoнсультативнi та кoмунiкацiйнi пoслуги на сьoгoднi є найважливiшими складoвими всiєї сфери пoслуг. Oснoвним iндикатoрoм
рiвня сoцiальнoгo, екoнoмiчнoгo, пoлiтичнoгo, духoвнoгo i культурнoгo
пoтенцiалу суспiльства є їх вирoбництвo.
Пiдвищення рoлi i значення iнфoрмацiї в суспiльнoму життi викликалo неoбхiднiсть видiлення iнфoрмацiйнoї дiяльнoстi в oкрему oбласть.
Рoбoча сила, засoби вирoбництва i предмети працi – oснoвнi елементи
в умoвах вирoбництва, iнфoрмацiя – важливий ресурс екoнoмiки, тoвар,
який є результатoм людськoї дiяльнoстi, елемент i oснoва прoцесу управлiння та прийняття рішень [2].
Сукупнiсть дій та захoдiв, спрямованих на задоволення пoтреб
виробників тoварiв чи пoслуг, а такoж населення у пiдвищеннi рівня
знань та вдосконаленні практичних навичок ведення гoспoдарювання,
поліпшення дoбрoбуту та рoзвитку бiзнесу, називається iнфoрмацiйнoкoнсультацiйнoю дiяльнiстю.
Дiяльнiсть мoже стати ефективним iнструментoм поширення знань
лише за умoви комбінування з iншими, такими, як iнфoрмацiйнoаналiтичнi дoслiдження, забезпечення матеріальними й трудовими
ресурсами, фінансовими кредитами, маркетингoм. Вoна призначена
надавати консультації вирoбникам, як виробляти продукцію чи надавати
пoслуги з найбiльшим прибуткoм, як їм краще організувати спільне
вирoбництвo та налагoджувати iншi форми спiвпрацi.
На початку 1980-х рр. у рoзвинених країнах пoчали ствoрюватися
нацioнальнi та глoбальнi мережi передачi даних, більш пoпулярним
видом iнфoрмацiйнo-кoнсультацiйних пoслуг став діалогів пошук
інформації у вiддалених від користувача базах даних, швидкo рoслo
числo невеликих iнфoрмацiйних центрiв, індивідуальних кoнсультантiв,
якi спецiалiзувалися у наданнi пoслуг у певнiй сферi [4].
У результатi всіх цих процесів сфoрмувався особливий вид iнфoрмацiйнo-кoнсультацiйних пoслуг – управлiнський кoнсалтинг, він надав
мoжливiсть задiяти в кoнсалтингoвoму прoцесi сучаснi досягнення
науки, узагальнити досвід iз надання рiзних дoслiдникiв, ефективнo
застoсувати їх у менеджментi.
Iнфoрмацiйнo-аналiтична діяльність стає найбiльш значимим та
затребуваним інструментом ефективнoгo ведення бiзнесу, а поява
управлiнськoгo кoнсалтингу надала правo гoвoрити прo пoзитивнi тен132
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денцiї в рoзвитку управлiння сoцiальнo-екoнoмiчними та культурними
прoцесами в країнi.
У США консультації визначаються як «допомога працівникам для
поліпшення їхньoгo життя шляхом навчання, в якoму викoристoвуються
наукoвi знання, спрямoванi на їхнi нестатки i пoтреби».
Є безлiч визначень управлiнськoгo кoнсультування. Мoжна видiлити
два oснoвнi пiдхoди дo ньoгo.
У першoму випадку викoристoвується широкий функціональний погляд
на процес консультування як фoрму надання допомоги вiднoснo змiсту,
прoцесу абo структури завдання, при якiй консультант сам не вiдпoвiдає
за викoнання завдання, але дoпoмагає тим, хтo за це несе вiдпoвiдальнiсть.
Другий випадoк розглядає кoнсультування як діяльність спеціальних
прoфесiйних служб, якi вiдпoвiднo дo укладених з oрганiзацiями
кoнтрактiв, надають їм пoслуги, залучаючи спецiальнo навчених
i кваліфікованих oсiб, якi дoпoмагають oрганiзацiї-замoвникoвi виявити
управлiнськi прoблеми, прoаналiзувати i вислoвити рекoмендацiї щoдo
їх вирiшення, сприяють, за неoбхiднoстi, рoзв’язанню прoблем.
Вище зазначенi пiдхoди вважаються взаємoдoпoвнюючими. Зoкрема,
Єврoпейська Федерацiя асоціацій консультантів з економіки i управлiння
(ФЕАКO) дає наступне визначення: «Менеджмент-кoнсалтинг пoлягає
в наданнi незалежних порад i допомоги з питань управлiння, включаючи
визначення й оцінку прoблем i/абo мoжливoстей, рекoмендацiю
вiдпoвiдних захoдiв i допомогу в їх реалiзацiї» [1].
Такoгo ж визначення дотримується Американська Асoцiацiя
консультантів з екoнoмiки й управлiння (ACME) та Iнститут менеджменткoнсультантiв (IMC).
В Українi за радянських часів це називалoся «впрoвадженням науки
у вирoбництвo». Прoте консалтинг – це поняття ринкової екoнoмiки,
oтже, i відрізняється від наукoвo-впрoваджувальнoї дiяльнoстi так самo,
як ринкова економіка відрізняється вiд планoвo-централiзoванoї [4].
Якщo на початку 1980-х рр. серед функцій iнфoрмацiйнo-консультативної дiяльнoстi мiстилися тільки тi, щo стосуються прoфесiйних
характеристик консалтингових пoслуг, тo у мiру просування дo ринкової економіки вони дoпoвнювалися характеристиками кoнсалтингу як
підприємницької дiяльнoстi.
Кoнсультування – форма організації управлiнськoї дiяльнoстi,
в прoцесi якої консультант надає наукову підтримку клiєнту, спoнукає
йoгo дo дії i вирiшення прoблем, щo виникають. Кoнсалтинг – це вид
інтелектуальної професійної дiяльнoстi, в прoцесi якої квалiфiкoванi
консультанти надають керівникам i персoналу незалежнi та oб’єктивнi
поради й рекoмендацiї, спiльнo iз клієнтом винoсять рiшення, якi
сприяють успішному управлiнню організацією [4].
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Кoнсалтинг неoбхiдний пiдприємству для тoгo, щoб oтримати
oб’єктивну оцінку i характеристику будь-яких процесів дiяльнoстi
абo системи управлiння в цiлoму. Так як кoнсультант не залежить від
ввутрішньої структури oрганiзацiї, він здатний прoвести незалежне
дoслiдження й надати рекoмендацiї з реoрганiзацiї процесів абo виявити
вузькi мiсця управлiння та дoдаткoвi мoжливoстi для рoзвитку бiзнесу.
Гoлoвнoю метою консалтингової дiяльнoстi є поширення та впрoвадження у вирoбництвo сучасних досягнень науки, техніки i технoлoгiй,
надання товаровиробникам та населенню дорадчих пoслуг iз питань
менеджменту, маркетингу, застoсування сучасних технологій та рoзвитку
соціальної сфери, пiдвищення рівня знань i вдосконалення практичних
навичок ведення прибуткoвoгo гoспoдарства.
Найважливiша функція консалтингових формувань пoлягає в тoму,
щoб навчити вирoбникiв тoварiв та пoслуг приймати самoстiйнo
рішення з господарської дiяльнoстi за ринкових умoв. Таким чинoм,
консультування не прoстo дoведення інформації дo тoварoвирoбникiв;
консультування – це складна специфічна система, щo реалізує форми
i методи управлiнськoї та навчальнoї дiяльнoстi.
Гoлoвне завдання консалтингової дiяльнoстi, консультативної
агенції чи кoнсультанта у сферi підприємництва – дoпoмoгти клiєнту
у впрoвадженнi нoвoвведень iз тим, щoб забезпечити iннoвацiйний
рoзвитoк йoгo бiзнесу.
Дo oснoвних функцiй, щo трактують кoнсалтингoву дiяльнiсть, належать:
•• прийняття завдань щoдo опрацювання інформації від клiєнта;
•• пoсередництвo в передачi важливої та специфiчнoї iнфoрмацiї;
•• допомога у прийняттi управлiнських рішень керiвництвoм;
•• надання релевантнoї iнфoрмацiї, щo зменшує ризик;
•• передача спецiальних знань iз метою вдосконалення прoцесiв;
•• виявлення прoблем та надання порад щoдo пoлiпшення дiй;
•• допомога в засвoєннi певних знань (наука);
•• кoнсультування, щoдo пoдальшoгo рoзвитку бiзнесу (oсвiта) [3].
Тiльки ефективне управлiння дoзвoляє підприємству слідувати
цiлям, рoзвивати i впрoваджувати стратегiї, рацioналiзувати прoцеси
та oптимiзувати управлiння ним.
Надання кoнсультацiйних пoслуг, взаємодія з клiєнтами пoвиннi
здійснюватись виняткoвo на дoбрoвiльнiй oснoвi на засадах навчання,
перекoнання без застосування будь-яких дiй примусoвoгo характеру
(адміністративний вплив, рoзпoдiл матерiальних ресурсiв, фiнансiв,
iнспектування, кoнтрoль тoщo).
Кoнсалтингoва агенцiя – oрганiзацiя, щo намагається дoсягти змiн
у напрямі, який вoна вважає бажаним для вирoбникiв [4]. Кoнсалтингoва
агенція призначена дoпoмагати вирoбникам дoсягати їх власних цiлей
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більш успiшнo, наприклад, у вибoрi мiж системою виробництва з високим
(середнiм) прибутком i високим ризикoм та системою з низьким
прибутком i невеликим ризикoм. Вибiр власних цiлей має переважати,
коли цiннoстi відіграють важливу роль у прoцесi прийняття рiшень.
Вiддача від інвестицій у консультування частo є висoкoю, якщo
консультування та дoслiдження добре oрганiзoванi i скooрдинoванi.
Кoнсультантами пoвиннi бути висoкoквалiфiкoванi фахiвцi, якi
спецiалiзуються на наданнi консалтингових пoслуг iз управлiння
iнвестицiйнoю, маркетингoвoю, фінансовою дiяльнiстю, менеджменту персoналу, юридичнoгo oбслугoвування, якoстi i безпеки
продуктів харчування, землевпoрядкування та з iнших прoблем
вирoбництва. Це пoвиннi бути дoсвiдченi працiвники всіх рівнів
управлiння, спеціалісти наукoвoдoслiдних i прoектнo-технoлoгiчних,
наукових устанoв, педагoгiчнi працівники навчальних закладів oсвiти,
спеціалісти маркетингових служб сервiсних фoрмувань, консалтингових
фірм тoщo [4].
Спецiалiсти консалтингових фoрмувань, oкрiм прoфесiйнoї майстернoстi, мають вoлoдiти метoдами ведення консалтингової дiяльнoстi – iнфoрмування, навчання та консультування при впрoвадженнi
нoвoвведень. Вoни пoвиннi вміти прoвести аналiз існуючих у кoмпанiї
бiзнес-прoцесiв, рoзрахувати i oцiнити ефективність від упрoвадження
нoвoгo iнфoрмацiйнo-технiчнoгo рiшення, викoнати планування прoекту, прoвести впрoвадження, забезпечити підтримку та безперервну
оптимізацію в прoцесi йoгo викoристання.
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ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА: НАПРЯМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Наукова бібліотека вищого навчального закладу покликана бути
універсальним інформаційним центром, який підтримує національну
науку й культуру, потреби керівних кадрів ВНЗ, професорсько-викладацького складу, студентів та користувачів. З урахуванням світових
і національних тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної сфери,
спеціалізованої бібліотечно-інформаційної діяльності, реалій сьогодення інформаційна діяльність наукової бібліотеки ВНЗ стає провідною
для наукової бібліотеки і потребує наукового, методичного й організаційного забезпечення, переосмислення напрацювань та визначення
перспектив її розвитку.
Особливості інформаційно-аналітичної діяльності полягають
в доцільності пошуку й опрацюванні вихідної інформації, що відповідає
фаховим потребам і запитам користувачів із застосуванням сучасного
аналітичного інструментарію.
Зазначено, що впровадження інформаційних технологій у бібліотечну
сферу стає переконливим аргументом на користь бібліотек у дискусії
про їх значення для сучасного суспільства в умовах наявності Інтернету,
зменшення кількості відвідувачів у бібліотеках, зниження суспільного
авторитету бібліотек [1].
Одним з пріоритетних напрямів діяльності наукової бібліотеки
університету є бібліографічне інформування, яке розглядається як
системна робота по забезпеченню бібліографічною інформацією
абонента відповідно до його тривалого запиту. Потреби абонентів
стикаються з великим обсягом інформації, що ускладнює процес пошуку.
З огляду на це пріоритетне значення в інформаційно-бібліографічній
діяльності має бібліографічне обслуговування науковців та керівного
складу Київського національного університету культури і мистецтв
із використанням методу диференційованого інформування. Таке
інформування відбувається завдяки впровадженню системи ВРІ
(вибіркового розповсюдження інформації).
Потреби абонентів щодо роботи ВРІ задовольняються за допомогою
анкети, яка містить ряд запитань, що стосуються відомостей про
абонентів, тематики їх наукових досліджень, періодичності надання
інформації. Якщо проаналізувати інформаційні потреби абонентів то
можна стверджувати, що тематика інформаційних потреб пов’язана
переважно зі специфікою діяльності абонентів і змінюється залежно
від характеру наукових досліджень.
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ВРІ надає можливість швидко, якісно і в найкоротші терміни
забезпечити користувачів необхідною інформацією, а отже, й надалі
буде одним із головних видів обслуговування фахівців [2, с. 26]. Хоча
В. Вербова зазначає, що вітчизняний досвід організації вибіркового
розповсюдження даних за допомогою нових інформаційних технологій
незначний [2, с. 25].
У Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв напрацьовано певний досвід організації бібліографічного обслуговування абонентів, але для вдосконалення роботи в цьому
напрямі необхідно забезпечити поліпшення якості формування фонду
вітчизняними та закордонними виданнями, що забезпечить повноту
бібліографічного інформування.
Ще одним напрямом інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки
є підготовка оглядів ЗМІ з актуальних питань культури і мистецтв та
освіти, реформування освітньої галузі в Україні та закордонних країнах.
Опрацювання інформаційних джерел відбувається щодо вивчення
періодичних видань за певними напрямами культури, освіти і мистецтва.
Такі огляди можуть бути у вигляді огляду-презентації і представлені на
сайті Наукової бібліотеки КНУКІМ і виставлені у Faсebook.
Моніторинг ЗМІ з актуальних питань освіти та культури й оприлюднення новин на сайті бібліотеки надають змогу широкому колу користувачів швидко опрацьовувати інформацію, забезпечують безперервний
зворотний зв’язок між бібліотекою та користувачами.
Не даремно В. Шкаріна зазначає, що бібліотека як найдавніший
орган розповсюдження інформації продовжує виконувати свої функції
донесення до користувача наростальних обсягів знань, перетворюючи
їх з потенційного ресурсу у реальний, адаптуючи свої завдання і функції
до сьогоднішніх вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
[3, с. 256].
Таким чином, слід зазначити, що організація інформаційно-аналітичної діяльності наукової бібліотеки, а саме: вибіркове розповсюдження
інформації, огляди ЗМІ надає сильний вплив на формування творчого
потенціалу майбутніх фахівців та професорсько-викладацького складу
університету, утворює безпосередній зворотний зв’язок, забезпечує
якісне швидке та зручне користування інформацією.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Комп’ютеризація, використання всесвітньої мережі Інтернет,
збільшення електронних інформаційних ресурсів відкриває нове
поле діяльності для бібліотек, чия соціальна місія полягає у наданні
користувачам відкритого доступу до інформації.
Актуальність застосування інформаційних ресурсів у науково-освітньому просторі вищого освітнього закладу незаперечна. Як зазначають
Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань: «сьогодні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційних технологій у діяльності бібліотеки неможливо уявити без
електронних інформаційних ресурсів» [2, с. 70–93].
Масштабні перетворення, пов’язані з включенням мережевих
інформаційних масивів до системи обслуговування читачів, беруть
початок з моменту набуття бібліотекою вільного доступу до Інтернету
при наявності розгалуженої внутрішньобібліотечної локальної мережі.
Існування каналу з високою пропускною здатністю, у поєднанні
з достатньою кількістю робочих станцій у читальній залі, дозволяє
приступити до поступового перерозподілу інформаційного навантаження
на Інтернет-джерела [1, с. 199].
Це неминучий і закономірний шлях, і найбільш динамічно цей процес
відбувається саме у бібліотеках університетів, адже найчастіше сучасний
читач приходить до бібліотек за електронними повнотекстовими
виданнями. Кількість звернень до Web-серверу бібліотеки неухильно
зростає, а звичайні відвідування – поступово знижуються.
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Читачі вважають за краще працювати з фондами бібліотеки або,
точніше, з послугами бібліотеки у режимі онлайн та отримувати
необхідну інформацію на власний комп’ютер чи мобільний пристрій.
Обслуговування віртуального читача повинно бути не гірше за
обслуговування читача реального – ось провідна теза розвитку бібліотечно-інформаційних послуг сьогодні.
Зупинимося на основних тенденціях розвитку інформаційних ресурсів
бібліотеки закладу вищої освіти. Це, перш за все, доступ до електронної
інформації, електронні ресурси, формування електронних бібліотек.
У даний час основним інформаційним ресурсом, що забезпечує
взаємодію користувача з усім спектром бібліотечно-інформаційних
послуг, є електронний каталог. Це найбільш орієнтована на читача
частина електронної бібліотечної технології, що виконує роль навігатора
в масиві інформаційних ресурсів бібліотеки. Упровадження електронного
каталогу у бібліотечно-інформаційне обслуговування стало стартовим
майданчиком для самостійної роботи користувача, де він може вибирати
стратегію спілкування з бібліотекою. Користувачеві надана можливість
вибору: бути безпосередньо присутнім у бібліотеці або скористатися
віддаленим доступом до ресурсів і сервісів бібліотеки. Але головне –
тепер він сам вибудовує алгоритми пошуку необхідної інформації [3].
Не менш важливою тенденцією є надання своїм користувачам
інформаційних ресурсів інших організацій, що дозволяє розширити
спектр інформаційних послуг.
Все більшого значення набувають інформаційні ресурси, що
містять електронні колекції науково-освітнього характеру, у тому числі
інформаційно-бібліотечні системи (ІБС) [3, с. 37].
Інформатизація суспільства, нові вимоги до освіти та реформування
вищої школи вимагають якісного та оперативного бібліографічноінформаційного обслуговування, формування інформаційного поля
та швидкого доступу до інформації користувачів освітянської галузі,
впровадження інноваційних технологій у бібліотечну діяльність. Ключем
до цього є використання сучасних засобів наукових комунікацій: баз
даних, електронних публікацій, створення електронної бібліотеки,
електронних колекцій, веб-сайту тощо.
Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні та
Концепцією державної цільової національно-культурної програми
«Бібліотека XXI» визначені напрямки розвитку електронної культури,
серед яких побудова національного інформаційного ресурсу та реалізація
пілотного проекту «Єдина інформаційна система надбань документальної
спадщини» [4]. Пріоритетом інноваційної трансформації бібліотечної
галузі України є інформаційне забезпечення реформування наукової та
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освітньої сфер, що слугують піднесенню інтелектуального та духовного
потенціалу українського суспільства [5].
Інформаційно-бібліотечні системи (ІБС) – популярний і зажаданий
формат отримання літератури серед студентів [3].
Слід зазначити, що найважливішим та інтенсивно розвивальним
інформаційним ресурсом є формування власних повнотекстових електронних колекцій. У даному напрямку працюють, у тій чи іншій мірі,
практично всі бібліотеки університетів України. До складу колекцій
включається, в основному, навчальна та навчально-методична література викладачів даного вишу.
Ключовою ланкою розвитку інформаційно-освітнього простору
закладів вищої освіти є наявність повноцінного сайту бібліотеки.
Першим етапом створення бібліотечного сайту є проведення
детального аналізу інформаційних потреб його потенційних відвідувачів.
При виробленні загальної структури та стратегії наповнення віртуального
ресурсу необхідно враховувати інтереси користувачів. Таким чином,
створення сайту є не питанням іміджу, а нагальною практичною
необхідністю, що дозволяє вирішувати ряд завдань, зокрема:
•• змінити характер інформаційної діяльності, перенести центр
ваги цієї роботи з бібліотеки на читача внаслідок просторової
і тимчасової загальнодоступності цієї інформації;
•• організувати віртуальне бібліотечне обслуговування;
•• доповнити інформаційно-бібліотечне обслуговування новими
формами і методами, пов’язаними із застосуванням сучасних
засобів зв’язку та обробки інформації.
Усі ці підходи реалізуються сьогодні у формуванні рубрик сайту
наукової бібліотеки КНУКіМ та наповнення їх відповідним контентом.
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОГРАФА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОЇ
ШКОЛИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Початок третього тисячоліття ознаменований переходом до
інформаційного суспільства, в якому вирішальну роль відіграють
інформаційні потоки, а також галузі та технології, пов’язані зі створенням,
обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації. Інформація
і технології стають стратегічними ресурсами, важливими компонентами
життєдіяльності, факторами розвитку суспільства та його соціальної
стратифікації. В умовах нової інформаційно-технологічної парадигми
з величезною швидкістю зростає темп соціальних змін, трансформуються
типи спілкування людей, форми комунікацій, потреби користувачів та
стиль їхнього життя. Розвиток інтернет-технологій відкрив для бібліотек
нові шляхи й можливості бібліотечно-інформаційного обслуговування,
пошуку, отримання бібліографічної і повнотекстової інформації з інших
бібліотек та інформаційних центрів і доведення її до користувачів. Динамічні
процеси розвитку бібліотек вищої школи лежать в основі формування
нових професійних вимог, яким має відповідати сучасний бібліограф.
Сфера діяльності бібліографа охоплює пошук, обробку, зберігання
і передачу інформації, створення бібліографічної продукції та
бібліографічно-інформаційне обслуговування користувачів. У своїй роботі
сучасний бібліограф поєднує традиційні форми й методи бібліографічної
роботи та сучасні інформаційні технології.
Вміння працювати з різними джерелами інформації (традиційними
та електронними), анотування, реферування, предметизація і систе141
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матизація, складання пошукового образу документа – все це складає
професійну діяльність бібліографа.
Поява віртуальних довідкових служб пов’язана з прагненням бібліотек
не відставати від розвитку інформаційних технологій, які розширюють
сферу їхньої діяльності і дозволяють залучити більше користувачів.
Кожна он-лайн служба обирає основні форми обслуговування віддалених
користувачів: через електронну пошту, мережеву форму запиту,
з допомогою обслуговування в режимі чату, системи голосового зв’язку,
Skype, а також текстових повідомлень. Деякі спеціалісти висловлюють
думку, що в віртуальному обслуговуванні машина майже повністю
може замінити бібліографа в роботі з виконання довідок, тобто зникне
професія бібліографа як довідкового працівника. Але, на мою думку,
жоден комп’ютер не зможе замінити людський професіоналізм, він
може розглядатися лише як помічник в роботі спеціаліста.
В умовах інформаційної надлишковості інтернет-пошуку бібліограф
зорієнтує користувача в потоці інформації, захистить від інформаційного
перевантаження. Хаос інформації в електронному середовищі призводить
до труднощів пошуку, тому виникає необхідність набуття нових умінь
використання сучасних носіїв інформації, роботи з новою технікою,
спілкування з різними категоріями користувачів. Бібліографи в цих
умовах повинні подумати про накопичення знань, які зроблять їх
лідерами інформаційного ринку, а не обслуговуючим персоналом.
Тому бібліографам необхідно постійно удосконалювати й оновлювати
свої знання та вміння.
Якщо раніше для обслуговування читачів було достатньо орієнтуватися в фондах і карткових каталогах, то сьогодні через мобільність,
швидкість пошуку бібліографу необхідно поглиблено, вдумливо, терпляче
і поетапно освоювати велику кількість джерел інформації, проявляти
ініціативу і професійне самовдосконалення, уміти працювати з технічними пристроями (комп’ютером, сканером, принтером, модемом,
відео- та аудіотехнікою), здійснювати пошук по ресурсах Інтернету.
Нині віддалені користувачі бібліотеки вишу – це «покоління Інтернету», і якщо бібліотечні працівники хочуть стати для цього покоління
необхідними, то вони повинні вивчати його поведінку та запити. Тому
на перший план виходить відношення до користувачів, тобто швидке,
якісне, доброзичливе і повне задоволення їх інформаційних запитів.
Для цього необхідно бути професіоналом і в своїй роботі, і в електронних технологіях, володіти комунікаційними навичками і специфічними навичками спілкування з користувачами в онлайновому режимі,
проявляти доброзичливість, повагу та чесність. Все це підвищує престиж
бібліографа, віртуальної служби та бібліотеки загалом. Для сучасних
університетських бібліотек важливо не стільки задоволення, а й розвиток
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інформаційних потреб користувачів. Саме віртуальні довідкові служби
бібліотек можуть і повинні допомагати студентам ставати активними
членами інформаційного суспільства. Для цього співробітники бібліотек
навчають користувачів сучасним технологіям роботи з інформацією,
долучають до світових ресурсів Інтернету. Спеціалісти віртуальних служб
навчають віддалених користувачів самостійному бібліографічному
пошуку, вмінню орієнтуватися в довідково-пошуковому апараті бібліотеки, інформаційних системах, медіаресурсах і базах даних, проводять
індивідуальні консультації навчального характеру з метою допомогти
їм самостійно працювати з джерелами інформації, включаючи інтернет-ресурси. Бібліографи надають допомогу в розвитку інформаційних
навичок і комп’ютерної грамотності користувачів, створюють умови
для особистого творчого розвитку, надають ресурси, в том числі оцифровані, для освіти поза університетською програмою, допомагають використовувати фонди бібліотек через веб-сайти. За допомогою фахівців
користувачі навчаються володіти не тільки змістовною інформацією, але
й різноманітними методами самоосвіти, приймати рішення, продовжувати навчання протягом життя та отримати необхідну освіту.
Особливістю професійної діяльності бібліографа бібліотек вищої
школи виступає її всеосяжний комунікативний характер, який потребує
високого рівня розвитку таких якостей, як індивідуальний стиль
спілкування, комунікабельність, щирість, доброзичливість, витримка,
відповідальність, науковий світогляд, ерудиція. Бібліографа, що відповідає
всім професійним вимогам, вирізняють в роботі точність, гнучкість
та аналітичність мислення, інтелектуальна культура, ініціативність,
творчий потенціал, любов до своєї справи.
Сучасний бібліограф бібліотеки вищої школи це:
•• менеджер і маркетолог бібліотечно-інформаційної сфери;
•• аналітик, дослідник, науковець;
•• посередник між користувачем та інформацією;
•• провідник інформаційної культури;
•• фахівець в галузі нових інформаційних технологій;
•• навігатор в ресурсах інтернету.
Сучасний етап розвитку бібліотек вищої школи характеризується зміною пріоритетів в їх діяльності. Бібліотеки трансформуються
в науково-інформаційні центри, мета яких – забезпечення інформаційного супроводу начального та наукового процесів, інтелектуальний доступ до інформаційних ресурсів, документно-ресурсної бази,
задоволення науково-педагогічних, освітніх і духовних потреб професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та студентів
вишу. Така трансформація стала можливою завдяки впровадженню
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в практику роботи сучасних інформаційних технологій, активному
розвитку інноваційної діяльності.
Бібліотечна спільнота продовжує активну боротьбу за належне
місце в майбутній інформаційній і соціокультурній інфраструктурі
суспільства. Бібліотеки активно використовують Інтернет та різноманітні технології і ресурси для роботи з читачами, пропонуючи їм окрім
високоякісного обслуговування всілякі культурно-дозвіллєві та освітні
послуги. Змінюється суспільство, змінюється середовище, змінюються
бібліотеки, і змінюються вимоги до бібліотечних кадрів. Інформація –
найважливіший ресурс сучасного суспільства. А вміння шукати, знаходити, переробляти й використовувати інформацію – пріоритети роботи
бібліографа бібліотеки вищої школи.
Таким чином, працівникам бібліотек вищих навчальних закладів
України важливо йти в ногу з часом, стежити за розвитком комунікаційних технологій, а також вивчати інноваційний досвід закордонних
бібліотек. Це приведе до залучення нових користувачів і до підвищення
популярності бібліотек як сучасних та технологічних установ.
Степко В. В. Професійна діяльність бібліографа бібліотеки вищої школи в умовах інформаційного суспільства /
В. В. Степко // Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт.
2015 р.). – Київ, 2015. – С. 186–189.
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО БІБЛІОГРАФА
БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
Бібліотека вищого освітнього закладу забезпечує інформаційними
ресурсами й послугами освітню та наукову діяльність університету,
формує його інформаційно-освітній простір. Розвиток інтернет-технологій відкрив для бібліотек нові шляхи й можливості бібліотечноінформаційного обслуговування, пошуку, отримання бібліографічної та
повнотекстової інформації з інших бібліотек та інформаційних центрів
і доведення її до користувачів. Динамічні процеси розвитку бібліотек
вищої школи лежать в основі формування нових професійних вимог,
яким має відповідати сучасний бібліограф.
Сфера діяльності бібліографа охоплює пошук, обробку, зберігання
і передачу інформації, створення бібліографічної продукції та бібліографічне обслуговування користувачів. Вміння працювати з різними
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джерелами інформації, анотування, реферування, індексування, предметизація і систематизація, складання пошукового образу документа – все
це складає професійну діяльність бібліографа.
Професійні компетенції – це професійні якості (знання, уміння,
навички), соціально-комунікативні можливості, відповідні особистісні
якості та риси характеру, що забезпечують самостійність професійної
діяльності.
Особливістю професійної діяльності бібліографа бібліотеки ВОЗ
виступає її всебічний комунікативний характер, який потребує високого
рівня розвитку таких якостей, як індивідуальний стиль спілкування,
комунікабельність, щирість, доброзичливість, витримка, відповідальність, науковий світогляд, ерудиція.
Бібліографа, що відповідає всім професійним вимогам, вирізняють
в роботі точність, гнучкість та аналітичність мислення, інтелектуальна
культура, ініціативність, творчий потенціал, любов до своєї справи.
Сучасний бібліограф бібліотеки вищої школи це:
• менеджер і маркетолог бібліотечно-інформаційної сфери
• аналітик, дослідник, науковець
• посередник між користувачем та інформацією
• провідник інформаційної культури
• фахівець в галузі нових інформаційних технологій
• навігатор в ресурсах Інтернету
В умовах інформаційної надлишковості інтернет-пошуку бібліограф
зорієнтує користувача в потоці інформації, захистить від інформаційного
перевантаження. Хаос інформації у електронному середовищі призводить
до труднощів пошуку, тому виникає необхідність набуття нових умінь
використання сучасних носіїв інформації, роботи з новою технікою,
спілкування з різними категоріями користувачів.
Сучасний читач йде до бібліотеки у випадку, якщо його знань і зусиль
не вистачає для самостійного відбору певної інформації, що призводить
до збільшення кількості складних запитів і потребує креативності
у роботі бібліографа. На кожному рівні аналізу документів, в кожному робочому процесі бібліограф залучає свої аналітичні здібності. Це
так звана «бібліографічна евристика», «професійна інтуїція». По суті,
вся бібліографічна практика пов’язана з аналізом інтенцій (інтенція –
комунікативний намір) в запитах користувачів та в текстах документів.
Бібліографи використовують метод інтент-аналізу, інтуїтивно вибираючи
чи оцінюючи лінгвістичні одиниці, як правило, іменник чи дієслово,
при відборі джерел, підготовці реферативної інформації, анотацій, створенні бібліографічної продукції, формулюванні рубрик в електронному
каталозі та базах даних.
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Бібліограф вищого закладу освіти забезпечує студентам та викладачам
доступ до інформації, закладеної у світових інформаційних ресурсах,
яких стає все більше, а технології доступу, види інформаційних
продуктів і послуг постійно змінюються. Тому кожен фахівець повинен
працювати над підвищенням професійного рівня, використовувати
сучасні інформаційні технології, розширювати свої професійні
компетенції, беручи участь в тренінгах, курсах з підвищення кваліфікації,
конференціях тощо. Адже, за словами В. П. Леонова «Кожне дослідження
починається з бібліографії, а закінчується ще більшою бібліографією».
На сьогодні актуальні завдання бібліографа полягають у розкритті
інформаційних ресурсів бібліотеки, інтеграції своїх продуктів
і послуг у мережеве середовище, розширенні технологій координації
та кооперації з іншими бібліотеками та інформаційними центрами.
Степко В. В. Професійні компетенції сучасного бібліографа бібліотеки вищого освітнього закладу /
В. В. Степко // Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук.
семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). – Київ, 2018. – Вип. 1. –
С. 97–98.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ КНУКІМ
В умовах наростального значення вищої освіти й науки в сучасному
світі, підвищенні попиту на різноманітну інформацію, особливе місце
належить бібліотекам вищих навчальних закладів як важливим
структурним підрозділам, діяльність яких спрямована на ефективне
інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та науководослідної роботи університетів.
Зростання інтересу до біобібліографічної інформації викликане
розумінням важливості біографічних джерел для вивчення персонального внеску вчених у розвиток науки, культури, освіти та мистецтва.
Тому складання біобібліографічних покажчиків є пріоритетним напрямом науково-бібліографічної діяльності наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв (далі – КНУКіМ).
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Наукова бібліотека КНУКіМ проводить самостійні дослідження
за такими науковими темами: «Історія КДІК–КДУКіМ–КНУКіМ» та
«Вчені КНУКіМ у культурно-мистецькому розвитку країни. Підготовка
біобібліографічних посібників», що має дві підтеми. Так, дослідження
життєвого шляху і наукового доробку окремих осіб здійснюється
у межах підтеми «Видатні постаті університету», а дослідження історії та
досягнень окремих кафедр та факультетів – у межах підтеми «Знаменні
дати університету» [10, с. 57].
Перші результати дослідження історії університету викладено
в календарі «Київський національний університет культури і мистецтв
у 2013 році: знаменні дати, славні ювілеї», підготовленого спільними
зусиллями співробітників науково-методичного відділу наукової
бібліотеки й кафедри видавничої справи та мережевих видань. Мета
календаря – інформувати про Київський національний університет
культури і мистецтв, нагадати про пам’ятні події, знаменні дати
історії; відзначити ювілеї визначних діячів освіти, науки, культури
і мистецтва, які нині працюють в університеті; виховувати у студентів
шанобливе почуття гордості за те, що вони навчаються під керівництвом
висококваліфікованих педагогів та відомих діячів української культури
і мистецтва [4, c. 4]. Календар складається з двох частин: знаменні
дати КНУКіМ (до кожної дати додається нарис, список публікацій про
кафедру-ювіляра та світлини) та викладачі КНУКіМ – ювіляри 2013
року (до помісячного переліку ювілейних дат викладачів подається
біографічна довідка, фотографія та список основних публікацій про
життя і діяльність викладача-ювіляра). Враховуючи зацікавленість
кафедр у виданні, було вирішено видавати календар щорічно, наступні
випуски побачили світ у 2014 р. та 2015 р. [5; 6].
З 2011 р. співробітники бібліотеки починають роботу над створенням
біобібліографічних покажчиків до ювілеїв вчених університету. Так,
першим вийшов друком покажчик, підготовлений до 80-річчя від
дня народження Сергія Даниловича Безклубенка – відомого філософа,
історика, культуролога, мистецтвознавця, літератора, проректора КНУКіМ,
професора, кандидата мистецтвознавства, доктора філософських наук [1].
Протягом 2012–2013 років тривала робота над дослідженням історії,
наукової школи, художньо-творчої діяльності кафедри фольклору,
народнопісенного та хорового мистецтва КНУКіМ. За результатами
досліджень підготовлено та видано два біобібліографічні покажчики
в серії «Знаменні дати КНУКіМ». Наукова і творча діяльність кафедри
народного співу за 40 років її існування (1972–2012 рр.) розкривається
у покажчику «Об’єднані любов’ю до української пісні» [11]. У виданні
«Майстри хорового мистецтва» висвітлюється історія та сьогодення
147

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
кафедри хорового диригування та її досягнення за 45 років діяльності
(1968–2013 рр.) [7]. Покажчики містять біографічні довідки, що
створювались на основі відомостей, наданих особисто викладачем
або його родиною, перелік основних наукових праць та публікації про
наукову і творчу діяльність.
Спільним для обох видань є наявність нарисів про історію та
сьогодення кафедри, розділів про розвиток наукової школи, художньотворчу діяльність студентських колективів. Уперше зібрані та
оприлюднені відомості про кращих випускників кафедр, котрі досягли
вагомих результатів у професійній діяльності. Видання завершуються
анотованим переліком аудіо- та CD дисків, записаних студентськими
творчими колективами, та розділом «Публікації про творчу діяльність
кафедри», до якого включено відгуки та рецензії про участь кафедри
та її творчих колективів у концертах, міжнародних та всеукраїнських
фестивалях, конкурсах [13, с. 135–136].
З метою збереження та систематизації результатів досліджень науково-педагогічного складу університету, у 2013 році
бібліотека започаткувала серію біобібліографічних покажчиків
«Вчені КНУКіМ». Впродовж 2013–2015 рр. вийшло друком три випуски
серії. Перший випуск розкриває науковий доробок відомого вченого
в галузі бібліотекознавства та культурології, професора, доктора культурології, члена-кореспондента Міжнародної академії інформатизації,
заслуженого працівника культури України Тетяни Олексіївни Долбенко
[3]. Другий випуск серії підготовлений до 70-річчя від дня народження
Олександра Івановича Скнаря – професора, кандидата педагогічних наук,
проректора КНУКіМ [14]. Продовжує серію «Вчені КНУКіМ» біобібліографічний покажчик, присвячений діяльності Валентини Миколаївни
Медведєвої – відомого в Україні науковця в галузі бібліотекознавства та
книгознавства, кандидата педагогічних наук, професора, заслуженого
працівника культури України [8].
За цільовим і читацьким призначенням – це науково-допоміжні
біобібліографічні покажчики, спрямовані допомогти в навчальній та
науково-дослідній роботі науковцям, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек та інформаційних служб. Біобібліографії укладаються
за хронологічним принципом, їх структура однакова: основні віхи
біографії, нариси колег про життя і діяльність, хронологічний покажчик
друкованих праць, наукова школа, бібліографія про життя та наукову
діяльність, довідковий апарат, світлини та додатки. Попри дотримання
загальних вимог до видань такого типу, кожен з них має свої особливості. Покажчик укладається в тісній співпраці з самим ювіляром, що
підвищує якість та цінність видання.
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У 2012 році наукова бібліотека започаткувала серію «Видатні постаті
КНУКіМ», мета якої – висвітлення наукової та мистецької спадщини
видатних діячів української культури і мистецтв, життєвий і творчий
шлях яких тісно пов’язаний з КНУКіМ. На сьогодні в цій серії вийшло
три покажчики.
Перший випуск серії «Видатні постаті КНУКіМ» присвячено вшануванню пам’яті відомого українського хорового диригента, народного
артиста України, професора та завідувача кафедри народнопісенного виконавства КНУКіМ Станіслава Євстигнійовича Павлюченка
(1937–2010 рр.) [12]. Очолюючи цю кафедру протягом 1984–2010 років,
С. Павлюченко створив сучасну школу народного співу. Завдяки хормейстерському та педагогічному таланту педагога, студентський хор
КНУКіМ став провідним навчально-концертним колективом України, гідним продовжувачем народнопісенної традиції. Із січня 2011 р.
Український народний хор має ім’я Станіслава Павлюченка. Другий
випуск серії підготовлений до 70-річчя від дня народження Раїси
Дмитрівни Гусак – етноорганолога, заслуженої артистки України,
доцента кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва
КНУКіМ [2].
Більш детально представимо третій випуск серії – біобібліографічний
покажчик, підготовлений до 65-річчя від дня народження відомого
українського письменника, лауреата Національної премії України
імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України В’ячеслава
Григоровича Медведя, випускника бібліотечного факультету КДІК [9].
Покажчик складається з десяти основних розділів, довідкового
апарату та додатків. Розділ «Основні дати життя і творчості» написаний
самим В’ячеславом Григоровичем в притаманному йому стилі. Розділ
«В’ячеслав Медвідь: феномен творчості і грані слова» складається
з чотирьох нарисів. Про роки навчання письменника в Київському
державному інституті культури розповідає Т. О. Долбенко. Особливості
творчості письменника розкриваються в нарисах М. Васьківа та
О. Микитенка. Про дитячі роки та перші кроки в письменництві
В. Медведя згадує М. Семенюк. Матеріали покажчика з можливою повнотою зображають публікації за 1968–2015 роки (всього 466 записів).
Бібліографічна частина покажчика складається з чотирьох розділів.
До розділу «Видання творів В. Медведя» включено бібліографічні
описи окремих видань; художніх творів у збірниках та періодичних
виданнях; публікацій в антологіях, альманахах; перекладів іноземними
мовами; перекладів з іноземних мов; літературознавчих та літературнофілософських есе; публіцистичних, мистецтвознавчих, критичних
статей, а також авторські колонки у періодичних виданнях, передмови,
рецензії та інтерв’ю. Видання, упорядником яких був В. Медвідь, а також
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перелік періодичних видань, в яких письменник був членом редколегії,
зібрані в розділі «Редакційна діяльність В. Медведя». До розділу «Література про життя та творчість В. Медведя» включені публікації про
життєвий шлях, творчу, громадську та культурно-просвітницьку
діяльність письменника. Окремим розділом подаються літературні
дискусії, натхненником та учасником яких був В’ячеслав Медвідь.
До розділу «Літературно-мистецькі проекти» включені відомості про
творчі вечори, літературно-мистецькі свята та літературні проекти,
організатором, ведучим, автором сценарію, учасником яких був
письменник.
У розділі «Діячі культури, письменники, літературознавці про
В’ячеслава Медведя» про творчість письменника висловлюються
визначні діячі української культури: Микола Жулинський, Павло
Загребельний, Олександр Климчук, Борис Харчук, Арон Тростянецький,
Григір Тютюнник, Василь Добрянський, Василь Шкляр, Юрій Ковалів,
Леонід Кореневич, Ігор Михайлин, Юрко Гудзь, Людмила Таран, Віктор
Положій, Валерій Шевчук, Володимир Яворівський, Юрій Мушкетик,
Євген Гуцало, Ярослав Голобородько, Олексій Микитенко, Євген
Пашковський, Сергій Квіт, Михайло Бриних, Степан Процюк, Євген
Баран, Ніла Зборовська. У розділі «З епістолярної спадщини» подані
вибрані листи Миколи Кравчука, Романа Андріяшика та Броніслава
Грищука до В’ячеслава Медведя. В розділі «Життя в світлинах» вміщені
фотографії, відібрані та підписані особисто В’ячеславом Медведем.
Покажчик має додатки, в яких подано: цитати з творів письменника;
вірші Гриця Гайового та Ігора Січовика, присвячені В. Медведю; Указ
Президента України Про присудження Національної премії України
імені Тараса Шевченка; виступ на врученні Національної премії України
імені Тараса Шевченка; відзнаки, подяки, вітальні листи; автографи
письменників на книгах з особистої бібліотеки; документи Асамблеї
лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка; сторінки
спогадів матері В. Медведя та його інтерв’ю. Велику допомогу у підготовці
видання надала дружина письменника – Валентина Миколаївна
Медведєва, професор КНУКіМ. Вона дозволила користуватися особистим
архівом родини – документами, листами, фотографіями, що зробило
покажчик максимально інформативним та цікавим.
З метою популяризації видань, підготовлених бібліотекою, бібліографічна продукція представлена на сайті бібліотеки (http://lib.knukim.
edu.ua).
Отже, аналіз біобібліографічних покажчиків дає підстави стверджувати, що наукова бібліотека КНУКіМ є центром інтеграції та поширення
біографічного знання як важливого складника культурного та інтелектуального надбання університету. Системна та комплексна діяльність
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співробітників бібліотеки та науковців КНУКіМ є вагомим внеском
у розвиток культурології, мистецтва, педагогічної науки, забезпечує
розвиток наукової біографістики, популяризацію творчої спадщини
відомих науковців, освітян та митців сучасності.
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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕСУРС З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Попри розвиток та поширення нових інформаційних технологій,
створення різноманітних баз даних, як тематичних, так і універсальних,
бібліографічні покажчики не втратили своєї актуальності та залишаються
важливим засобом інформаційно-бібліографічного обслуговування
користувачів. З 2012 року складання рекомендаційних та науководопоміжних бібліографічних покажчиків стало пріоритетним напрямом
наукової роботи інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки
Київського національного університету культури і мистецтв. Покажчики –
різні за тематикою, обсягом, хронологічними рамками – популяризують
фонди бібліотеки, сприяють освітньо-виховній, педагогічній, науководослідній роботі викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів
університету.
У 2018 році Київський національний університет культури і мистецтв
відзначає 50-річчя від дня заснування. Ювілей – це своєрідний звіт про
значущі події в становленні та розвитку університету. За ці роки робота
вищого закладу освіти активно висвітлювалася на сторінках періодичних
видань України. Співробітники інформаційно-бібліографічного відділу
з 1976 року, завдяки щоденному моніторингу всеукраїнських і київських
газет та журналів, виявляли публікації про діяльність колективу КДІК –
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КДУК – КДУКіМ – КНУКіМ та зберігали їх в папках-досьє, вели картотеку
«Історія КДІК», акумулювавши таким чином значний обсяг інформації.
У 2014–2015 рр. було здійснено ретроконверсію карткової картотеки «Історія
КДІК», яка вміщувала бібліографічні записи до 2002 року, в електронну
базу даних «Історія КНУКіМ», в якій зібрано значний інформаційний
джерелознавчий ресурс.
Результатом науково-дослідної роботи відділу з цього напряму став
науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Київський національний
університет культури і мистецтв на сторінках періодичних видань,
1976–2016» [1, с. 4]. Протягом 2016–2017 років співробітники відділу
розробили план-проспект, відібрали документи, згрупували записи,
підготували довідковий апарат, відредагували бібліографічні записи та
підготували до друку покажчик.
Матеріали покажчика з можливою повнотою зображають публікації
про викладачів та студентів університету, про кафедри, факультети,
творчі колективи, культурно-мистецькі та освітні проекти університету
в газетах та журналах за 1976–2016 рр. Відбір матеріалу завершено у грудні
2016 року. Весь матеріал опрацьовано de visu. З оригіналами представлених
публікацій можна ознайомитись в інформаційно-бібліографічному відділі
бібліотеки.
Принцип упорядкування відібраних матеріалів хронологічноалфавітний. Бібліографічні записи подано в хронологічному порядку –
за роками видання, в межах року – в алфавіті прізвищ авторів або назв
публікацій. Бібліографічні описи мають наскрізну нумерацію (всього
1160 записів).
Покажчик складається з вступної статті від укладачів, основного
розділу та довідково-допоміжного апарату та додатку. В основному розділі
зібрані бібліографічні описи статей, в яких висвітлюється діяльність
університету, окремих інститутів, факультетів і кафедр, наукової бібліотеки,
викладачів, студентів, випускників, творчих колективів та відомості про
мистецькі та освітні проекти. Довідково-допоміжний апарат складається
зі Змісту, Іменного покажчика, Покажчика структурних підрозділів
КНУКіМ, Покажчика творчих колективів КНУКіМ, Покажчика культурномистецьких та освітніх проектів КНУКіМ, Списку періодичних видань.
У додатку представлені найцікавіші статті з історії університету
у відсканованому вигляді.
Укладачі покажчика сподіваються, що видання буде цікавим широкому
загалу користувачів бібліотеки: науковцям, викладачам, аспірантам та
студентам, працівникам культури, мистецтва та інформаційних служб,
усім, хто цікавиться становленням, розвитком та історією університету
та сприятиме формуванню позитивного іміджу КНУКіМ як в Україні, так
і за її межами.
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Бібліографічна інформація – важливий документний ресурс сучасного
суспільства. А вміння шукати і знаходити, переробляти і використовувати
інформацію – пріоритети роботи інформаційно-бібліографічного відділу
наукової бібліотеки КНУКіМ.
Список використаних джерел
1. Київський національний університет культури і мистецтв на сторінках періодичних видань, 1976–2017 : до 50-річчя від дня заснування :
бібліогр. покажч. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв, наук. б-ка ; уклад.: В. В. Степко, О. Б. Вапельник, Г. О. Стешенко ;
редкол.: Н. А. Гайсинюк, Ю. І. Горбань, С. Г. Винокурова. Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2017. 169 с.
Стешенко Г. О. Бібліографічний ресурс з історії Київського національного університету культури і мистецтв /
Г. О. Стешенко, О. Б. Вапельник // Бібліотека. Книга. Наука :
матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). – Київ,
2018. – Вип. 1. – С. 99–100.

УДК 025.5:001.102				

Світлана Євгенівна Толочко

ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ
ЗНАННЯМИ
Багато дослідників вважає, що інформаційна аналітика – це продукт
людської спільноти, сформований в результаті процесів глобалізації та
інформатизації, але витоки інформаційної аналітики можна знайти
в глибокій давнині, коли люди намагалися пізнавати навколишній світ.
Засновником аналітики вважають давньогрецького філософа Сократа,
який виробив свій власний метод аналітичних роздумів. Ключову роль
у виникненні аналітики відіграв Аристотель, у фундаментальній праці
«Аналітика» закладено основи аналітичного мислення. Поняттям
«аналітика» він позначив розділ логічної науки, присвячений строгим
розміркуванням. Пізніше поняття «аналітика» почали використовувати
як спосіб глибокого та всебічного дослідження певного питання.
Серед установ, що зазвичай займаються аналітикою, можна
виокремити бібліотеки, архіви, інформаційно-аналітичні служби,
що створюють електронні інформаційні ресурси. Нині, у зв’язку із
поширенням інформатизації усіх сфер життєдіяльності людини фахівці
аналітики стають все більш потрібними.
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Слово «аналітика» походить від грецького аnаlуtіке, що в перекладі означає «мистецтво аналізу; мистецтво розчленовування понять,
початків, елементарних принципів, за допомогою яких міркування
набувають доказового характеру» [1, с. 32].
Як зазначає Ю. П. Сурмін, термін «аналітика» включає два змісти: «галузь діяльності, що розвивається і базується на одержанні
інформації за допомогою аналітичних методів для потреб практичної діяльності; ототожнення її із прикладною дисципліною, що використовує множинні методи дослідження й аргументації з метою
розробки принципів і методів підготовки, прийняття і здійснення
публічно-політичних рішень у проблемних ситуаціях, що є суспільно значущими» [3].
Аналітика являє собою суспільне явище, а не тільки інструмент розумової діяльності людей і як наукова дисципліна пов’язана
з методологічною стороною діяльності, що спрямована на синтез
нових знань. Ю. П. Сурмін пропонує уточнення змісту визначення
аналітики: «Аналітика становить собою дисципліну, що об’єднує три
важливих компоненти: методологію інформаційно-аналітичної роботи, організаційне забезпечення цього процесу та технологічне і методологічне забезпечення розробки і створення засобів для її здійснення
(проведення)» [3].
Аналітики все більше і більше впливають на розвиток людства, всіх
сфер суспільного життя. Сьогодні аналітика – це розгалужена і складна
система знань, структурними частинами якої є й інші науки: «логіка
(наука про закономірності правильного мислення), методологія (система
принципів, методів і прийомів пізнавальної діяльності), евристика
(наука, що відкриває нове в різних сферах життя), інформатика
(наука про інформацію, способи її отримання, накопичення, обробки
і передачі)» [4, с. 242].
Враховуючи, що термін «аналітика» раніше застосовувався самостійно, а нині до нього додається слово «інформація» і він вживається,
як новий термін «інформаційно-аналітична діяльність». Все це змушує використовувати аналітичну діяльність для оцінки реальної ситуації, що є основою для прийняття рішень у різних галузях, у тому числі
й бібліотечній.
Складова «інформаційна» означає розуміння інформації як ресурсу, застосування різноманітних засобів отримання, передачі, накопичення, зберігання, обробки та видачі інформації споживачу.
Професор Н. А. Сляднєва, доктор педагогічних наук, визначає,
що: «Інформаційна аналітика займається виробництвом нового
знання на основі переробки наявної інформації з метою оптимізації
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прийняття рішень. Сучасна інформаційна аналітика – складна
комплексна діяльність, що спирається, як на природний інтелект, так
і на комп’ютерні технології оперування інформаційними масивами,
методи математичного моделювання процесів» [2, с. 16].
Інформаційна аналітика є складовою частиною усіх видів інформаційної діяльності, адже без аналітичних підходів неможливе опрацювання великих потоків інформації для створення нового інформаційного продукту. Отже, у структурі інформаційної діяльності важливе
місце займає інформаційна аналітика. Провідним елементом, що відрізняє інформаційну аналітику від інших видів інформаційної діяльності,
є те, що вона не лише інформує споживача, але й створює нові знання.
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЗБЕРІГАННЯ
ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
Створення та підтримання оптимальних умов зберігання бібліотечних фондів – одне з основних завдань збереження національного
надбання.
Умови зберігання мистецьких творів в бібліотеках України
здебільшого не відповідають загальноприйнятим нормам.
У результаті їхнього порушення прискорюються процеси
передчасного старіння пам’яток, пошкодження та руйнування під
дією біологічних шкідників (цвіль, грибки, комахи та гризуни), котрі
вражають не тільки окремі пам’ятки та колекції, а й конструкції
бібліотечних будівель та приміщень (стіни, стелі, скоси вікон,
перекриття).
Слід зауважити, що біологічні процеси пошкодження характеризуються великою швидкістю розростання та поширення, масовістю.
Вони можуть виникати не тільки у випадку порушення умов
зберігання, а й у результаті стихійних лих (пожежі, повені), аварійних
ситуацій. Захист від них потребує систематичної роботи в двох
напрямках: попереджувальних профілактичних заходів та знищення
шкідників.
Роботами багатьох дослідників, що працюють над проблемами
зберігання та реставрації книжкових багатств, доведена велика роль
різних видів міцеліальних грибків та цвілі у процесах пошкодження
пам’яток історії та культури.
Плісняві грибки мають ряд морфологічних, фізіологічних та генетичних особливостей, які визначають специфіку їхніх взаємовідносин
із середовищем. Основною формою існування грибків є міцелій
(тобто сукупність тонких, сплетених ниточок – гіф), основну функцію
проникнення грибків у субстрат виконують грибні апекси (кінцівки
гіф). Грибки характеризуються також активними процесами обміну
речовин, які протікають у клітинах. Все це сприяє колонізації
субстрату й може призвести до його швидкого виснаження. Тобто,
руйнівна дія грибків має, з одного боку, механічний характер – це
пошкодження шляхом розростання гіф та проникнення їх в матеріал,
а з іншого – біохімічних – ферментативне розчеплення речовин
та одночасне виділення в субстрат продуктів обміну: органічних
кислот, ферментів, пігментів, як джерело живлення мікроміцети
використовують різні органічні речовини, які входять до складу
матеріалу різних груп збереження.
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По мірі виснаження субстрату обмін речовин у клітинах грибків
сповільнюється, але проходять певні морфологічні зміни їхнього
організму, утворюються клітин спокою (спори) – структури виживання.
Такі структури дозволяють грибкам переживати несприятливі умови
середовища, з одного субстрату на інший за допомогою багатьох
пристосувань, а при відповідних умовах – проростати (навіть через
декілька років). Генетичні особливості грибків надають їм великої
лабільності з одночасною стійкістю до екстремальних впливів та
обумовлюють їхню високу адаптивну здатність. Внаслідок цього вони
можуть пошкоджувати широке коло матеріалів.
У бібліотеках з метою запобігання ураженню документів біошкідниками здійснюють постійний нагляд за їх станом: мікологічний
(виявлення документів, уражених грибками), етномологічний (виявлення
документів, уражених комахами). Виявлення ушкодження матеріальної
основи документів можливе шляхом вибіркового чи суцільного перегляду творів друку, обстеження приміщень. Уражені документи вилучають з фондосховища та проводять дезінфекцію або дезінсекцію. Нині
відомо понад 300 видів грибків, виявлених на документах в результаті
обстежень.
Появі цвілі та грибків сприяють різні коливання температури
та вологості повітря. Грибки, що руйнують книги, найактивніше
розвиваються при температурі 22–27°C та вологості повітря 65% і вище.
Однією з причин передчасного руйнування документів є ураження
їх пліснявою.
Розрізняється вона передусім на зовнішніх частинах обкладинок
книг, на корінцях, форзаці і титульному аркуші. Пліснява досить легко
переходить із однієї книги на іншу, тому пошкоджені книги негайно
вилучають, кілька разів протирають ватним тампоном, змоченим 3%
розчином формаліну. Формаліновим розчином обробляють і полиці, де
стоять уражені цвіллю книги. Документи в шкіряних і пергаментних
оправах оброблювати формаліном не можна. При масовому враженні
книг біошкідниками здійснюють камерну дезінфекцію.
Комахи (жуки-точильники, молі, лускокрилі, книжкові та пилові
воші, прусаки, хрущаки, таргани та ін.) заводяться в документах,
що рідко використовуються, а також унаслідок поганого догляду за
фондом. Розповсюдженню шкідників сприяють щільна розстановка
на полицях, розміщення фондосховища поблизу місць громадського
харчування або магазинів, крихти їжі, що потрапляють до книг.
У фондосховищах буває понад сто видів комах.
Найбільш поширені та шкідливі жуки-точильники або шашіль.
Існує кілька різновидів шашіля: хлібний, меблевий, строкатий та
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м’який. Серед точильників переважає хлібний шашіль, який постійно
живе в приміщеннях, що опалюються.
Для запобігання появи і розповсюдження комах фонд переглядають
не рідше двох разів на рік: весною, коли комахи переходять в активний
стан і восени, коли личинки забираються в книги на зимівлю.
Завдати шкоди документам у бібліотеках можуть і гризуни. Щури
роздирають книги на клапті, миші обгризають корінці, обкладинки
тощо. Крім запобіжних, застосовують механічні, хімічні та біологічні
засоби винищення гризунів. Найбільш поширеними механічними
заходами боротьби з гризунами є капкани, пастки, мишоловки.
Серед хімічних засобів найчастіше використовують певні отруйні
речовини. Для знищення гризунів застосовують і біологічні засоби –
їхніх природних ворогів. Проте у боротьбі з комахами та гризунам не
можна покладати тільки на засоби, які є в бібліотеці, слід звертатися
до місцевих санепідемстанцій та пунктів дератизації.
Головною умовою, що гарантує правильне зберігання бібліотечних
фондів є добрий стан будівлі в цілому, його опалювальної та вентиляційної системи, дотримання нормативних параметрів температури та
вологості.
Адже нестабільність температурно-вологісного режиму бібліотечних
приміщень призводить до розвитку біодиструкторів. Вологість – один
з основних факторів, які регулюють ріст, засвоєння субстрату, а отже
руйнівну дію грибів в бібліотечних умовах.
Мікробіологічний стан повітря в книгосховищах бібліотек потребує
пильності співробітників, оскільки він може служити показником
ураженості документального фонду.
Духовна спадщина нашого народу має бути передана наступним
поколінням із найменшими втратами. Та водночас, не можна
забувати про реставраторів, співробітників бібліотек, котрі кожного
дня працюють з пам’ятками, що несуть на собі сліди різного рівня
ураженості грибками, деякі види яких небезпечні для здоров’я людини.
На сьогодні, велике значення науковцями всього світу, які
працюють над проблемами біопошкоджень, надається пошуку та
створенню більш сучасних та без шкідливих для здоров’я людини
способів та засобів боротьби зі шкідниками, наприклад, методом
виморожування, проводяться експериментальні роботи по вивченню
біоцидної активності різних речовин.
Таким чином, проблеми біопошкоджень пам’яток історії та
культури – складова частина загальної проблеми збереження та
підтримання належних умов зберігання.
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ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ
На сьогодні проблема зберігання книжкових пам’яток залишається
актуальною і злободенною. Саме отримана з книжок інформація,
закріплюючись у свідомості й підсвідомості людей формує ті чи інші
уявлення про духовні цінності та моральні ідеали, норми поведінки
й спілкування. Книга, як і раніше, виступає символом традиційної
культури, засобом збереження загальносвітової пам’яті людства, що
робить її одним з найважливіших надбань матеріальної культури
людства. Саме тому книжкові пам’ятки стають об’єктом дослідження
і охорони [7, с. 68].
Мета статті – визначення основних аспектів зберігання книжкових
пам’яток у бібліотеках України.
Цю проблему аналізували низка науковців. Першою ґрунтовною
науковою роботою щодо книжкового пам’яткознавства в Україні
стало дисертаційне дослідження Г. І. Ковальчук «Теорія та практика
книжкового пам’яткознавства ХХ століття», в якій вперше виділено
відносно самостійну галузь знань – книжкове пам’яткознавство, що
виникло на стику книгознавства, бібліотекознавства й пам’яткознавства.
Науковець особливу увагу приділила питанням виокремлення
в бібліотечних фондах стародруків, рідкісних видань пізнішого часу,
висвітлила й обґрунтувала загальну тенденцію щодо створення
відповідних структурних підрозділів. Розв’язання основних проблем
зберігання книжкових пам’яток автор вбачала у створенні розділу
Державного реєстру національного культурного надбання, що
фіксуватиме книжкову спадщину України. Дослідницею встановлено
основні критерії визначення книжкових пам’яток і сформульовано
науково-методичні та практичні вимоги щодо опису та зберігання
стародруків, рідкісних і цінних видань XIX–XX ст. [5].
У монографії Г. І. Ковальчук подано визначення понять «зберігання»
і «збереження».
Зберігання, – вважає науковець – це процес, який забезпечує
оптимальне розміщення та тривале збереження бібліотечного фонду,
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включаючи всі технологічні етапи перебування книги (документа)
в бібліотеці: комплектування, обробку, збереження у фонді, користування. Вихідною передумовою зберігання є організація повного,
вірогідного й оперативного обліку. Збереження – частина процесу зберігання, означає забезпечення умов цілісності та стабільного
стану матеріальної основи документів, з яких складається бібліотечний фонд. Збереження забезпечується створенням оптимальних
фізико-хімічних умов зберігання, засобами захисту фонду від шкідливих впливів зовнішнього середовища, від вогню, води, біоорганізмів,
від злочинних і недбалих дій людей.
Уживане сьогодні поняття «пам’ятка історії та культури» в Україні
було вперше сформульоване у 1926 році у «Положенні про пам’ятки
культури і природи». Цей правовий акт став першою спробою
фактично закріпити єдиний термін «пам’ятки культури» до всіх
об’єктів наукового, історичного та мистецького значення, які бралися
під державну охорону [1, с. 205].
Поступово, розуміння культури поглиблювалось, а відтак – уточнювалася сутність «пам’ятки культури». Уперше в переліку пам’ятників культури згадувалися «рідкісні книги і рукописи» в Законі СРСР
1976 р. «Про охорону і використання пам’яток історії і культури».
Через два роки аналогічний закон було прийнято і Верховною Радою
Української РСР. Термін «книжкові пам’ятки» було введено в ужиток
у 80-ті роки ХХ ст. співробітниками відділу рідкісної книги Державної
бібліотеки СРСР імені В. І. Леніна (нині – Російська державна бібліотека) [4]. Цей термін ввели, щоб визначити важливість рідкісних та
цінних книг нарівні з іншими пам’ятниками історії та культури.
Дійсно, формулювання поняття «книжкова пам’ятка» має
базуватися на прийнятому в науковій літературі визначенні
«пам’ятник культури», оскільки книжкова пам’ятка, без сумніву,
є його різновидом. До того ж, книжкові пам’ятники часто є письмовим
свідченням існування інших видів пам’яток, які могли бути давно
втраченими.
На сьогодні термін «книжкові пам’ятки» закріплено у ДСТУ
ГОСТі 7.87:2008 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Книжкові пам’ятки» [9]. Згідно з яким, «книжкові
пам’ятки» – це рукописні та друковані книги, книжкові колекції, які
наділені вагомими духовними, естетичними, поліграфічними або
документними властивостями, що мають суспільно значущу наукову,
історичну або культурну цінність і охороняються спеціальним
законодавством [9, c. 3].
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Цінність книжкових пам’яток визначається характеристиками
двох складових книги – самого твору і способу його матеріального
втілення (видання). У цьому полягає своєрідність книжкових пам’яток
і складність виділення їх критеріїв.
Книжкові пам’ятки як ціннісна категорія охоплює рукописні
книги, книги ручного друку. Для визнання видання книжковою
пам’яткою до уваги беруться такі критерії: значущість самого факту
видання твору, своєрідність форми його матеріального втілення,
особливі форми, художнє, образотворчо-графічне чи композиційне
вирішення, або особливі функціональні відзнаки: хронологічність
(давність створення книги, це стосується, насамперед, стародруків
видань XV–XVIII і початку ХІХ ст.), унікальність (вирізняє книгу
як єдину в своєму роді, що збереглася в єдиному примірнику чи
з індивідуальними особливостями, які мають наукове або історичне
значення – з автографами, записами власників, додатковими
вкладеннями чи малюнками), історичність (значення книги для
розвитку суспільства, регіону, світу), етапність (книга є пам’яткою
переломного періоду в житті країни, його невід’ємною частиною),
меморіальність (співвіднесеність книги з життям та працею видатних
історичних особистостей або наукових чи творчих колективів, а також
з пам’ятними місцями), колекційність (характеризує книгу щодо її
належності до колекцій, важливих історико-культурних об’єктів),
а також особлива кількісна відзнака – рідкісність, яка збільшує
цінність книги, що, і без того має вагоме історико-культурне значення
[13, с. 14]. За даними критеріями визначають, чи є та або інша книга
книжковою пам’яткою, а отже, підлягає довічному зберіганню та
фіксації у Державному реєстрі національного культурного надбання
[6, с. 29].
12 грудня 2001 року Міністерство культури і мистецтв України
прийняло «Інструкцію про порядок відбору рукописних книг,
рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру
національного культурного надбання», до якого включаються основні
групи документів за такими ознаками:
1. Рукописи та рукописні книги до XVII ст. включно – всі (у т. ч.
фрагменти), а починаючи з XVIII ст. – лише унікальні, з урахуванням
особливостей письма, матеріалів, мови, оформлення та змісту.
2. Інкунабули (книги, надруковані в XV ст.).
3. Палеотипи (видання першої половини XVI ст.).
4. Іноземні стародруки (видання 1551–1800 рр.).
5. Видання глаголичного друку (книги, друковані глаголицею –
однією із слов’янських азбук, переважно у Хорватії, в XV–XX ст.).
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6. Видання кириличного друку (книги, друковані кирилицею – слов’янським шрифтом, який був розповсюджений з кінця XV ст.
в Україні, Білорусі, Росії, Сербії, Чорногорії та ін.) – до 1800 р.
7. Видання гражданського друку (шрифтом, який було введено
в Росії для друкування книжок світського змісту внаслідок проведеної
1708–1710 рр. Петром I реформи азбуки і друку) – до 1830 р., включаючи
періодичні.
8. Українські видання – надруковані українською мовою незалежно
від території та будь-якою мовою (гражданським чи латинським
шрифтом) на території сучасної України – до 1860 р., включаючи
періодичні.
9. Видання, відібрані вибірково на основі експертної оцінки за
такі періоди: українські (1861–1945 рр.), російські (1831–1925 рр.) та
іноземні (1801–1900 рр.). Ця група включає перші видання державних
законів та правових актів, праць основоположників науки і техніки
з різних галузей знання, що містять фундаментальні наукові відкриття
і дослідження; перші та прижиттєві видання творів класиків художньої
літератури, видатних діячів культури та мистецтва; конфісковані та
заборонені видання; книги, що є зразками художнього оформлення,
у т. ч. незвичайних форматів та форм; бібліофільські видання (номерні
примірники з малого накладу, видання, розмножені незвичайними
способами, надруковані на нетрадиційних матеріалах, в оправах,
виготовлених із рідкісних матеріалів, тощо); видання з автографами,
екслібрисами та печатками видатних діячів держави, науки, культури,
літератури; комплекти або окремі номери рідкісних журналів та газет
(у разі відсутності комплекту) [2].
Першим результатом робіт зі створення реєстру стала база даних
про інкунабули, що зберігаються у фонді відділу стародруків і рідкісних
книг Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ)
(http://www.nbuv.gov.ua/spec_fond/e_lib/e_fond.html).
1924 рік можна умовно вважати роком початку наукового збирання
та опису стародруків в Україні, коли до 350-річчя друкарської справи
в Україні в структурі Археографічної Комісії при Академії наук УРСР
було створено Комітет з опису видань, надрукованих на території
етнографічної України в XVI–XVIII ст. [8].
Найбільший в Україні фонд книжкових пам’яток знаходиться
у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Фахівці
бібліотеки упорядковують книжкові пам’ятки у наступні колекції:
інкунабули – від латинського «колиска», тобто видання, опубліковані
від часу винаходу друкарства в Європі Й. Гутенбергом до 1501 року
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[10, c. 472], палеотипи – (стародруки, що побачили світ упродовж першої
половини XVI століття), видавничі колекції – відповідно назвам відомих
видавництв, в яких вони були надруковані XVI–XVIII ст. – Альдів з Італії
(Венеція), Етьєнів з Франції (Париж, Женева), двох нідерландських –
Плантена (Антверпен, Лейден) та Ельзевірів (Лейден, Антверпен), а також
провідних французьких видавців XVIII ст. Дідо (Париж), та інших
стародруків, надрукованих латинським шрифтом; кириличних
стародруків (надрукованих церковнослов’янським шрифтом), видань
ХІХ – поч. ХХ ст.; видань гражданського (світського) друку XVIII –
першої третини ХІХ ст., у т. ч. колекція видань визначного російського
видавця М. І. Новікова; історичної та книгознавчої періодики; рідкісних
видань ХІХ–ХХ ст. – прижиттєві видання творів класиків української
літератури Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Марка Вовчка,
Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша, Бориса Грінченка, Івана НечуяЛевицького, Івана Франка, Лесі Українки, Ольги Кобилянської та ін.;
велика підбірка прижиттєвих друків визначного українського історика
М. Грушевського; мініатюрних видань; листівок ХІХ – поч. ХХ ст. і періоду
Великої Вітчизняної війни [11].
Виходячи з усвідомлення непорушності цінності книжкових
пам’яток, для них розробляються певні, особливі умови зберігання
і використання, з пам’яткознавчих позицій, як музейних цінностей.
Загальновизнаним є пріоритет збереження таких книг над їхньою
доступністю. Таким чином, книга сьогодні вже розглядається у ряді
інших пам’яток історії і культури – археологічних, образотворчих,
музичних, архітектурних, наукових, літературних. Це означає, що до
пам’яток, які традиційно вивчаються пам’яткознавством, необхідно
додати, серед інших документальних пам’яток (т. з. рухомих, на відміну
від монументальних – нерухомих), книжні [4].
Формуючи колекції книжкових пам’яток бібліотеки напрацювали
певний досвід їхнього зберігання. Наприклад, у відділі рідкісних книг
та стародруків Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
розроблено і опубліковано «Методичні засади щодо зберігання
книжкових пам’яток (стародруків та рідкісних видань)» [3]. У цьому
документі виділені два основні напрями зберігання книжкових
пам’яток, а саме: консерваційні або реставраційні методи збереження
оригіналу та переведення одиниці зберігання на мікрофільм або
цифровий формат для збереження інтелектуального змісту та уявлення
про зовнішність оригіналу, тобто створення копії.
Забезпечення збереження книжкових пам’яток – єдиний безперервний процес, що починається з моменту надходження документа до бібліотеки й триває протягом усього часу його зберігання
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й використання, і так максимально довго, наскільки це буде фізично можливим. Цей процес передбачає цілий комплекс заходів: розроблення документації, що регламентує всі види робіт з рідкісними
та цінними виданнями; чіткий облік фондів; операції штемпелювання, написання інвентарних номерів та шифрів, що мінімально шкодять книзі; перевірку наявності та їхнього стану фондів; правильне
розміщення рідкісних книг, створення й дотримання оптимальних
умов зберігання, забезпечення для фондів ізольованих приміщень;
санітарно-гігієнічні заходи, відбір і передачу книг на реставрацію;
перенесення на мікроносії історично цінних документів, створення
фонду копій унікальних примірників та книжок, які часто замовляють; наявність окремого читального залу або читацьких місць, оснащених високоякісною апаратурою для читання мікрокопій та цифрових копій; дотримання порядку використання фондів, контроль
видання й винесення документів за межі бібліотеки, відділу; виконання вимог режиму зберігання, охорони фондів, протипожежної
безпеки тощо [3, с. 56].
З означеного видно, що сформувалась нова наукова дисципліна –
книжкове пам’яткознавство. Біля її витоків стоять працівники відділу
рідкісних книг та стародруків Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського та відділу рідкісних книг Російської державної
бібліотеки.
Серед численних (162) статей та бібліографічних покажчиків на тему
книжкового пам’яткознавства виділяється ґрунтовне дослідження
К. І. Яцунок «Книжные памятники в культурном наследии России:
современное состояние проблемы» [12].
Для визначення книжкових пам’яток існує поняттєвий апарат, який
тільки частково закріплено у відповідних бібліотечних стандартах та
правових документах. Науковцями дано такі тлумачення:
•• збереженість передбачає фізичну наявність документа, цілісність
усіх його складових частин, їхню незмінність, а для книжкових
пам’яток – ще й наявність первісних характеристик зовнішнього
вигляду (видавничої обкладинки, необрізаних берегів та ін.). Таким
чином, збереженість, – вужче поняття, ніж зберігання; це не процес,
а стан фонду, що є наслідком зберігання. Збереженість, зокрема,
забезпечується охороною фонду від псування й крадіжок;
•• стародруки – видання, надруковані з другої пол. ХV ст. до 1830 р.
включно, будь-якою мовою, у будь-якій країні;
•• рідкісне видання – 1) видання, що збереглося у відносно незначній
кількості примірників і має певну цінність – наукову, літературну,
історичну, естетичну, друкарську, краєзнавчу, бібліографічну та ін.;
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2) примірник видання, що має неповторні прикмети, які відрізняють
його від решти тиражу видання – іменний, розмальований від
руки, з автографом письменника, читацькими помітками, цікавим
екслібрисом, особливою оправою, з додатковими вкладеннями тощо;
•• цінне видання – якісно значущі книги, незалежно від кількості
збережених примірників, цінні насамперед своїм змістом, але,
бажано, у поєднанні з цінністю чи своєрідністю видання (способом
матеріального втілення твору), а також характеристиками, набутими
книгою в процесі її побутування в суспільстві. Параметрами
цінності можуть бути найрізноманітніші характеристики книги:
сам факт публікації твору в певних історичних умовах, рівень
текстологічної та редакторської підготовки, система коментування,
художнє оформлення, поліграфічне виконання, а також обставини
побутування книги в суспільстві;
•• книжкові пам’ятки – рукописні книги, стародруки, рідкісні й цінні
видання ХІХ–ХХ ст.;
•• консервація – захист матеріальної основи об’єктів від природних
процесів старіння й руйнування в умовах тривалого зберігання,
запобігання, попередження ушкодженням через відповідний
контроль навколишнього середовища чи за допомогою спеціальної
обробки;
•• стабілізація – вид консервації, завдяки якій уповільнюються процеси
старіння матеріалів і виключається їхнє пошкодження;
•• реставрація книг – відновлення експлуатаційних властивостей
матеріальної основи документів шляхом відтворення втраченої
форми, ділянки тексту чи зображення, чищення й збільшення
міцності;
•• безпека фондів – сукупність правових, інженерно-технічних,
організаційних, режимних, оперативно-пошукових та інших заходів
щодо запобігання втрачання книжкових пам’яток через крадіжки,
факти вандалізму, аварії техногенного характеру, стихійні лиха,
інші небезпечні обставини та дії [3, c. 54–56].
На підставі проаналізованого матеріалу можна зробити висновок,
що напрацьована правова база книжкових пам’яток потребує розвитку,
адже частина питань стосовно їхнього збереження так і не підкріплена
правовою базою, і вирішується бібліотеками на свій розсуд.
Інформацію про книжкові пам’ятки надає часопис – «Рукописна та книжкова спадщина України», заснований у 1993 році, в якому публікуються археографічні дослідження унікальних архівних та
бібліотечних фондів. На сайті НБУ імені В. І. Вернадського створено доступ до електронних копій часопису (http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Rksu/texts.html).
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У Росії питання збереження книжкових пам’яток піднімаються
на сторінках часопису «Библиотековедение» та його додатку – «Книга
в пространстве культуры» (ознайомитися із змістом додатку можна
на сайті Російської державної бібліотеки за адресою – http://www.rsl.
ru/ru/s3/s17/s233/d1010/). У науково-практичному збірнику «Книга
в пространстве культуры» питання дослідження книжкових пам’яток
висвітлюється у другому розділі «По страницам истории книжной
культуры».
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ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК ЯК КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
У СТРУКТУРІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Реставрація документів – відновлення експлуатаційних можливостей
матеріальної основи документа шляхом відтворення первісної форми,
ділянки тексту, очищення і збільшення міцності [10, с. 162].
Відомо, що багато сучасних видань випускаються на папері, який не
володіє необхідним запасом вихідної міцності й стійкості до зношування,
так що термін життя деяких видань не перевищує 50-ти років.
У наш час обсяг реставраційних робіт незначний, розрив між
потребою в реставрації й реальністю її виконання постійно зростає.
Багато великих бібліотек бачать розв’язання проблеми збільшення
продуктивності реставраційних робіт у їхній механізації, і в цей час
цей напрямок у світі повсюдно розбудовується.
Об’єктом реставрації є друковані видання, які у своїй переважній
більшості мають один набір ушкоджень: карбонізацію різного ступеня,
деформацію й механічні ушкодження. Ці обставини, а також великі обсяги
постраждалих примірників і обумовили вибір основних принципів
реставрації:
1. Реставрація повинна бути масовою.
2. Реставраційні процеси – спрощені, але без шкоди для довговічності
й механічної міцності пам’ятників.
3. При реставрації більшості видань допускаються зміна формату,
спрощене кріплення зошитів (аркушів) у блоці, застосування сучасних
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матеріалів для плетінь; зміна зовнішнього вигляду шляхом просочень
і покриття, а також зберігання книг у вигляді окремих аркушів (при
сильній деструкції внутрішнього поля аркуша).
4. Видання, що представляють особливу історичну й художню
цінність, повинні реставруватися індивідуально реставраторами
високої кваліфікації з відновленням і реконструкцією всіх елементів
книги [3, с. 157].
Усі роботи з реставрації слід проводити диференційовано, тобто
залежно від цінності документа. Вони передбачають послідовність
таких дій:
•• обстеження фізичного стану фондів, створення автоматизованого
банку даних з диференціацією документів по видах необхідних
реставраційних робіт залежно від їхньої цінності й фізичного стану,
формування обґрунтованої черговості реставрації документів;
•• впровадження передових технологій і результатів наукових
розробок у процеси реставрації, а саме заповнення втраченої
частини аркуша документа на реставраційних листодоливочних
машинах за допомогою паперової маси, зміцнення аркуша за
допомогою реставрації методом розщеплення машинним методом
і ламінування нашаруванням на папір термопластичної плівки
або композитів, що містять термопластичний компонент для
документів XX ст.;
•• технічне оснащення процесів масової й індивідуальної реставрації;
•• розвиток функції попереджувального ремонту документів у відділах
фондодержателя в обсягах, достатніх для своєчасного усунення
дрібної дефектності.
У результаті цих дій, виходячи з досвіду закордонних колег, можна
збільшити обсяги реставраційних робіт на 50–60% [7, с. 10].
Як приклад наведемо випадок із середньовічною бібліотекою
у французькому місті Шартр, що була знищена в ході бомбардування
міста авіацією союзників 26 травня 1944 р. Колекція нараховувала більш
як 2 тис. середньовічних книг і пергаментів. Більшість із них датувалося
дванадцятим сторіччям. На думку ряду фахівців, це була найбільша
бібліотека середньовічних текстів у світі. Вона вважалася національним
надбанням Франції, більшість із робіт ніколи не публікувалося. Попри
те, що після пожежі частини скарбів була врятована, більшість книг
постраждала настільки, що весь цей час вважалися безповоротно
втраченими [4, с. 30].
Однак сучасна технологія, відома як мультиспектральна зйомка,
дозволила відновити вмісти частини праць, у тому числі й найбільш
постраждалих від вогню, і знову зробити їхній зміст доступним для вче171
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них. А в наш час мультиспектральні знімки, які знайшли несподіване
застосування в археології, широко використовуються для дистанційного зондування Землі з космосу. Даною технологією зацікавилися
археологи, які вже використовують її при відновленні античних сувоїв
з римського міста Геркуланума, знищеного при виверженні Везувію
в 76 р. н. е. Її виняткова перевага в тому, що при мультиспектральний
зйомці не руйнується сам досліджуваний матеріал. Сувої з Геркуланума, як і манускрипти із шартрської бібліотеки, сильно карбонізувалися
внаслідок інтенсивного нагрівання. Однак шартрські тексти, крім вогню,
сильно постраждали також і від води під час гасіння пожежі; особливо
вода позначилася на згорнуті в сувої пергаментах. У результаті впливу
спочатку вогнем, а потім водою пергамент стає дуже схожим на скло
й настільки ж тендітним [9].
Практика реставрації, вважають деякі автори, нараховує тисячоліття.
Також існує думка, що охорона пам’яток з’являється тільки в добу
Відродження. Інші дослідники переконані, що практика реставрації
народилася наприкінці XVIII – поч. XIX ст., а її наукові підвалини
закладаються лише протягом XIX ст. Невизначеною залишається
реставраційна діяльність і в СРСР, де вона існувала як складова частина
охорони пам’яток [8, с. 40].
В Україні фахівцями реставраційної галузі протягом останніх десяти
років питання історії реставрації та стану реставраційної науки не
досліджувались взагалі.
Дуже важливим елементом книги є форзац, який скріплює книжковий
блок з оправою книги. Досить часто форзац рветься в шарнірі, тобто
у згині з’єднання кришок оправи з блоком. При цьому наклейка на шарнір
книги фальця не допомагає (навіть, якщо його виготовлено з міцного
матеріалу). У такому випадку необхідно дати книзі новий форзац. Для
цього старі форзаци обережно відокремлюють від титульної сторінки
й кришок оправ, а нові наклеюють до кришок оправ до краю титульних
сторінок книг. Іноді доводиться замінювати обидва форзаци. У книгах
бувають цінні обкладинки, які іноді необхідно закріпити на новій оправі.
Для цього треба, перш за все, зняти обкладинку зі старої оправи. Щоб
не зіпсувати обкладинку, слід спочатку перевірити, чи не линяють її
фарби, протерши тампоном кольорові частини обкладинки в кількох
місцях. Якщо фарби міцні, застосовують теплу воду, в іншому випадку
береться холодна вода. Обкладинку зі стійкими фарбами, покладену
лицевою стороною догори рівномірно змочують водою за допомогою
ватного тампона до тих пір, поки вона не буде вільно відходити від
палітурного картону. Тоді її обережно знімають скальпелем і вміщують
лицевою стороною на рівну поверхню (скло, металеву платівку, картон).
172

ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
Якщо злегка змочити водою верхній і нижній обрізи аркуша паперу,
то при поперечному напрямі волокнин папір стає хвилястим, а при
подовжньому це ледве помітно [11, с. 82].
Матеріал, з якого виготовлено папір, легко визначити, спаливши
маленький шматочок. Папір з деревини при згорянні буде обвуглюватись,
а папір, зроблений з ганчір’я, досить помітно закручуватиметься.
Визначення напрямку волокнин і виду паперу допомагає підібрати
найбільш придатні матеріали для реставрації книг. Якщо матеріал
вибрано правильно, то книга після відновлення не втратить свого
зовнішнього вигляду.
Важливе значення реставрації книжкових пам’яток має попереджувальний ремонт документів. Він повинен одержати широке
поширення у відділах фондоутримувачів під керівництвом фахівців.
Попереджувальний ремонт охоплює документи, що мають незначні
ушкодження, з метою максимально сповільнити їхнє руйнування
й знизити потребу в дорогій реставрації [6, с. 50].
Приступаючи до ремонтно-реставраційної роботи, слід очистити
книжку від пилу і бруду. Щоб аркуші книги не деформувались після
реставрації, треба враховувати напрям волокнин паперу в книзі, що
підлягає ремонту. Напрям можна визначити, випробувавши папір на
розрив. Якщо папір складається з волокнин подовжнього напрямку, то
лінія розриву буде рівною, а при поперечному напрямку – хвилястою.
Якщо з книжки випадають окремі зошити, треба приготувати
два фальці шириною приблизно по одному сантиметру, а довжиною
відповідно до сторінок книжки, що ремонтується. Аркуші за допомогою
фальців приклеюють до книжкового блока, скріплюючи фальцями з обох
боків. Окрему сторінку, яка випадає з книжки, скріплюють фальцем
лише з одного боку. Частина клею з нижньої сторони обкладинки
знімається скальпелем, а решта змивається водою за допомогою пензля
або ватного тампона. Коли мокра обкладинка підсохне до стану легкої
вологості, її вміщують між двома аркушами фільтру вального паперу
під прес до повного висихання. Відмочування обкладинок з нестійкими
фарбами здійснюють не з лицевої сторони обкладинки, а з «нижньої
сторони картону палітурної кришки. Для цього спочатку картон
розслоюють, знімаючи його майже до самої обгортки. Частину картону,
що залишилась приклеєною до обкладинки, відмочують водою. Як
у першому, так і у другому випадку замість ватних тампонів можна
застосувати компреси [11, с. 83].
Надзвичайно важко відокремлювати картон від тканинних обкладинок: це робиться скальпелем, змочуючи оправи. Зношені краї паперових обкладинок окантовують смугами паперу, а ріжки палітурних
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кришок обклеюють новою тканиною. При ремонті книг може з’явитися необхідність змінити одну з кришок оправи або навіть всю оправу
книги, зробити нові корінці або прикріпити старі. Така робота потребує
певного вміння та досвіду.
У кожній бібліотеці доводиться підклеювати розірвані сторінки
книг. Як правило, це роблять за допомогою смужок цигаркового
або конденсаторного паперу таким чином: під розірвану сторінку
підкладають металеву або скляну пластинку, промазують місце розриву,
відступаючи трохи від його країв (не більш як на 1 см), і на промазане
місце накладають смужку паперу, зверху її покривають фільтрувальним
папером і притирають до місця розриву. На 15–20 хвилин залишають
книжку розкритою, а коли клей підсохне, підкладають зверху і знизу
клаптики паперу. Після цього книжку закривають і вміщують під легкий
прес, щоб склейка розпрямилась, була рівною і чистою. Клей КМЦ і різні
емульсії дають можливість виконувати підклейку й іншим способом: на
металевій або скляній пластинці розірвані місця з обох боків сторінки
з’єднують, розпрямляють і змазують клеєм КМЦ або емульсією. Така
склейка майже непомітна, не псує книги і досить міцна [11, с. 83].
Якщо сторінки книги відірвані або у них відсутні окремі клаптики,
треба підібрати для ремонту папір відповідної товщі й кольору, вирізати
з нього клаптики такого ж розміру, як втрачені, і доповнити ними
сторінку. При цьому застосовують крохмальний клей або яку-небудь
емульсію. Для склеювання розірваних сторінок книги та для інших
ремонтних робіт можна використати і поліетиленову стрічку з липучим
прошарком. Такою стрічкою легко можна склеювати, не ушкоджуючи
тексту, не тільки друковані матеріали, але й розірвані мікрофільми, бо
вона зовсім прозора і досить міцна.
У реставраційних майстернях, що мають у своєму розпорядженні
спеціальне обладнання, можна використовувати паперову масу. Заливка
паперовою масою дозволяє доповнювати відсутні частини аркушів
матеріалом, який за своєю компактністю, кольором і фактурою повністю
відповідає втраченим частинам сторінки. Цей спосіб, запропонований
російськими реставраторами, знайшов широке застосування при
реставраційних роботах в інших країнах [11, с. 83].
Якщо в книзі загублені сторінки, на їх місце вклеюють інші з текстом,
надрукованим на машинці з іншого примірника книги.
Текст репродукується або відновлюється за допомогою будь-якого
розмножувального апарата.
У бібліотечній практиці часто доводиться виводити плями з книжкових обрізів, оправ, обкладинок, сторінок. Плями спотворюють зовнішній
вигляд книги, а іноді псують книгу настільки, що її важко стає читати.
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Знімаючи плями, враховується не лише їх характер (пляма жирова
чи ні, свіжа чи застаріла), але й матеріал, на якому з’явилася пляма, бо
кожна пляма потребує свого способу виведення. Досить часто плями
вдається зняти, стираючи їх з поверхні очищуваного матеріалу. Деякі
ж плями можна знищити лише за допомогою різних хімічних реагентів,
хоча останні досить часто руйнують і саму основу. Способів і рецептів
знищення плям взагалі дуже багато, тому тут наводяться лише деякі
з них [11, с. 82].
При знищенні чорнильних плям треба встановити сорт чорнила,
тому що деякі з них виводити легко, а деякі досить важко. Легко
знімаються плями, залишені чорнилом чорного кольору, яке в останній
час широко використовують для авторучок. Такі плями можуть бути
зняті навіть звичайним ватним тампоном, змоченим водою. Плями від
канцелярського або іншого чорнила з добре проклеєного паперу можна
стерти звичайною гумкою або обережно зіскоблити ножем. На погано
проклеєному папері чорнильні плями можна знищити 10% розчином
лимонної кислоти. Часто застосовують суміш з селітри, сірки, галуна та
марганцю в рівних частинах (наприклад, по 10 г). Спочатку всі інгредієнти
дбайливо розтирають, кожний окремо, а потім змішують. Одержану суху
суміш беруть на чисту полотняну ганчірку і протирають нею чорнильну
пляму. При відсутності потрібних хімікатів свіжі чорнильні плями можна
значно послабити, якщо опустити папір на 20–30 хвилин у воду кімнатної
температури. Окремі види паст, що застосовуються в кулькових ручках,
можна стерти гумкою, однак здебільшого доводиться використовувати
механічні та хімічні методи [11, с. 84].
Свіжі жирові плями можна вивести з книжкових оправ, посипавши
їх на кілька годин сухим порошком крейди або магнезії. Цупкі аркуші
паперу очищують від жирових плям, змочуючи забруднені місця
трихлоретиленом, а потім засипаючи їх тальком. Замість талька можна
накладати сукновальну глину, яка також вбирає в себе жир [11, с. 84].
Плями від цвілі змивають з паперу і світлих оправ спиртом або
2% розчином формаліну. Ще краще обробити такі плями хлором,
розчинивши 120 г хлорного вапна в 0,5 літра дистильованої води. Добре
розмішаний розчин залишають на 12 годин в закритій посудині, а після
цього фільтрують через сукно і зберігають у темній пляшці. Таким
розчином широко користуються палітурники і реставратори, виводячи
не лише плісеневі, але й анілінові, плями. Хлорний розчин не псує
більшості чорних друкарських фарб, але погані сорти паперу під дією
вапна через деякий час руйнуються [11, с. 85].
Тому рекомендується вживати його спочатку в розбавленому вигляді:
на одну частину розчину – дві частини води. Такий робочий розчин
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наносять на пляму скляною паличкою, а щоб не пошкодити наступних
сторінок, підкладають скляну пластинку. Якщо пляма знищується не
одразу, то беруть вдвоє міцніший розчин, тобто однакову кількість
розчину і води. Після знищення плям аркуш добре промивають водою
кімнатної температури. При знищенні жирових та цвільових плям
добрі наслідки дає використання фільтрувального паперу. Складений
у декілька шарів фільтрувальний папір прикладають з обох боків до
пошкодженої сторінки книги, після чого кілька разів проводять гарячою
праскою. Цю операцію повторюють, поки папір не вбере жир. Замість
фільтрувального паперу і праски можна використати сильно нагріті
тирсу, висівки і, в крайньому разі, пісок.
Воскові й парафінові краплі зіскоблюють або прасують гарячою
праскою через фільтрувальний папір [11, с. 85].
Ремонту в майстернях підлягають всі цінні бібліотечні одиниці. Для
наукових бібліотек це будуть збірники наукових праць, дисертації, атласи,
фундаментальні монографії, бібліографічні покажчики, і комплекти
журналів для читального залу, обов’язкові примірники книг, що мають
попит.
Водночас дві найважливіші функції бібліотеки – обслуговування
читачів та збереження фондів перебувають у постійному сперечанні. Що
інтенсивніше книга експлуатується, то більшає турбот у реставраторів
[12, с. 39].
Від Центру реставрації і консервації Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського чекають науково обґрунтованих рекомендацій
розміщення матеріалів фонду і режиму їх зберігання у нових приміщеннях. Центр треба укомплектовувати кваліфікованими реставраторами,
нарощувати його виробничі потенціали, забезпечити сучасним технічним обладнанням та високоякісними реставраційними матеріалами.
Ті відділи і сектори, які працюють з унікальними фондами, повинні
мати у своєму штаті хоча б одного реставратора. Питання підготовки
реставраторів книги на базі Академії мистецтв України прийшов час
вирішити на державному рівні. Справі зарадило б створення постійної
Наукової реставраційної ради, яка б визначала реальний стан видань,
умови їх зберігання, вилучала з чинних фондів особливо цінні, приміром
видання минулого століття з історії світового костюма, вирішувала
б питання з кольоровим ксерокопіюванням тощо [12, с. 40].
Обстеження фондів, здійснене співробітниками сектору Національної
бібліотеки України ім. В. Вернадського ще в 1987 р., показало, що
негайної допомоги потребують 20630 одиниць зберігання (нині ця
цифра подвоїлась). Із 182 видань, взятих на відновлення реставраційною
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майстернею з 1978 по 2987 р., до сьогодні не відреставровано 67. З 1988 р.
з сектору естампів та репродукцій не надійшло на реставрацію жодного
друкованого видання. Унікальні колекції українського та російського
плакатів – зібрання гравюр вітчизняних та закордонних майстрів
ХVIII–XIX ст., альбоми гравюр Л. Жемчужникова, Дж. Піранезі, оригінальні
малюнки О. Сластіона, портрети українських кобзарів, альбоми
М. Самокиша та С. Васильківського «Из украинской старини» та багато
інших видань от-от перетворяться на тлін [12, с. 41].
Наприклад, у Німеччині реставраційні можливості до 50-х рр.
обмежувалися умовними заходами: для стабілізації паперу томи
разброшуровувалися, і окремі аркуші по обидва боки проклеювалися
японським папером: завдяки його прозорості текст можна прочитати,
хоча іноді й із труднощами. Такий метод має цілий ряд недоліків: це
кропітка дорога робота, від якої страждають оригінальні плетіння.
Прозорий японський папір унеможливлює й перезнімання видань, тому
що відбувається часткове засвічення плівки. На знімках виникають чорні
плями, на яких окремі знаки, важко читаються або не читаються зовсім.
Крім того, недолік методу проклеювання японським папером полягає
в тому, що його не можна механізувати й відповідно здешевити [1, с. 74].
У вітчизняній практиці найбільшого поширення одержала трудомістка, малопродуктивна й дорога форма консервації – реставрація.
Як правило, частка реставрованого матеріалу навіть у бібліотеках з великими реставраційними підрозділами занадто мала стосовно всього
масиву ушкоджених документів. Саме тому документи повинні зазнати
реставрації тільки за спеціальним рішенням охоронителя й консерватора.
Розвиток масової реставрації документів спрямований на збільшення
продуктивності й ефективності відновлення старих і ушкоджених документів. Збільшення ефективності технологій і продуктивності масової
реставрації приведе до скорочення обсягу документів, що вимагають
термінової реставрації [5, с. 13].
Уявлення про консервацію можна коротко сформулювати так:
збереження є переважнішим за відновлення. І навіть у тому випадку,
коли реставрація необхідна, реставраторові слід проявляти максимальну
коректність і вносити в об’єкт мінімально можливі зміни. Будь-який
пам’ятник культури на папері – книга, гравюра, архівний документ –
є носієм інформації, укладеної не тільки в тексті або зображенні, але
й у техніку виготовлення гравюри або палітурки книги, у використаних
матеріалах.
Реставратор повинен враховувати своєрідність книжкових пам’яток
й працювати в союзі з хіміками, мікробіологами, реставраторами,
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істориками, мистецтвознавцями. Тільки спільна робота дозволить
грамотно проводити реставрацію й гарантувати збереженість багатьох
важливих, але часто непомітних відомостей про об’єкт [2, с. 22].
Дотримання основного принципу реставраційної етики – збереження
цілісності об’єкта – часто зобов’язує відмовитися від певних форм
реставрації. В ідеальному варіанті альянс із різними фахівцями
забезпечить компромісне розв’язання проблеми захисту й доступності
книжкових пам’яток.
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ЗБЕРІГАННЯ РІДКІСНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Те, що колись надруковано, стає надбанням світу на вічні часи.
Г. Лессінг
Час, інколи зовсім непомітно для нас, змінює ставлення до чорних
рядків на папері. І книгу, що побачила світ двісті років тому, ми
сприймаємо з іншим почуттям, ніж ту, яка тільки-но вийшла з друку.
Справа не лише в тому, що інформація, вміщена в ній, стала надбанням
історії, вже сама книга є пам’яткою книгодрукування, бібліографічною
рідкістю і має величезну історико-культурну цінність. Такими скарбами
й володіють книгозбірні України.
Українським народом створена велика книжкова спадщина, що
зображає його історію і є складовою світової культури.
Здобуття державної незалежності, вступ до нових міжнародних
організацій та налагодження дипломатичних відносин відбувалися
одночасно з відновленням духовних цінностей.
Одним з основних завдань бібліотек України є зберігання різних
видів документів, зокрема книжкових пам’яток (рукописні книги,
стародруки, рідкісні та цінні видання) як культурних цінностей країни.
Увібравши в себе духовні й матеріальні надбання попередніх поколінь та
зберігши їх до наших днів, книга є джерелом та об’єктом безпосереднього
дослідження культури й духовності нашого народу, його мови, літератури,
мистецтва, світського і церковного права та писемності. Книжкові
пам’ятки впливають на становлення інтелектуального потенціалу
народу, на зберігання і трансляцію духовних цінностей вітчизняної
культури, вони є важливим чинником національної ідентифікації та
формування національної свідомості наших співвітчизників. У зв’язку
з цим особливого значення набувають питання зберігання книжкових
пам’яток як оригінального й неповторного надбання певного історичного
періоду з урахуванням особливостей національного та культурно179
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духовного розвитку суспільства, що потребує ресурсів і змін до широкого
застосування основних напрямків консервації книжкових пам’яток та
запровадження інноваційних технологій їх зберігання.
Не випадково бібліотечний фонд бібліотекознавці часто називають
колективним розумом, енергетичним центром науки та історії.
Саме такий колективний розум багатьох століть зосереджено
в науковій бібліотеці Київського національного університету культури
і мистецтв. Зібрані впродовж п’ятдесяти років науковою бібліотекою
унікальні пам’ятки відкривають книгознавцям і бібліотекознавцям
дорогу до знань, формують історичне пізнання, колективну соціальну
пам’ять людства, як духовного базису, фундаменту соціального прогресу.
З плином часу збереження рідкісних видань, як культурних цінностей
стає все більш актуальним і складним завданням, яке не спадає, а навпаки
зростає.
Одним з основних напрямів діяльності бібліотеки є виділення фонду
рідкісних видань 1842–1941 рр. Більшість з них – це найкращі зразки
поліграфічного і художнього оформлення минулих століть.
Найдавніші з них об’єднані в колекцію, яку бібліотека вважає найціннішою і зберігає її в сейфах. Саме ця частина основного фонду є предметом особливої уваги та гордості. В ній представлено багато раритетів,
що становлять великий інтерес для фахівців, їх використовують, на
них вчаться.
Кожний представлений у рідкісному фонді документ несе інформацію
про життя, культуру, рівень художньої, типографської та видавничої
справи тих далеких часів. Несе ідею неповторної унікальної специфічної
особливості того, що не повинно ніколи втрачатись, а залишатися
містком з минулого в майбутнє. В цих безцінних виданнях міститься
істина вагомості історичних та культурологічних знань, високої культури
поліграфії, що зберігалась впродовж багатьох століть.
Сьогодні наукова бібліотека КНУКіМ робить все для того, щоб в повній
мірі забезпечити їх зберігання. Збереження цих раритетів залежить
не тільки від використання їх читачами, а значною мірою від умов
навколишнього середовища, дотримання певних правил обслуговування
користувачів, виховної роботи серед працівників відділів бібліотеки,
щодо фізичного збереження документів, захисту від пошкоджень та
крадіжок.
Саме ці завдання і є одними з основних в роботі бібліотеки цього
напрямку.
Забезпечення збереження рідкісних видань з фонду наукової
бібліотеки КНУКіМ є об’єктом невпинної турботи та уваги до цього
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питання з боку дирекції та всіх працівників бібліотеки, бо ці унікальні
фонди – невід’ємний елемент культури нашої держави, і в ідеї їх
збереження закладено шанування книги, дбайливого ставлення до неї.
Поряд з дбайливим збереженням, чітким обліком рідкісних видань
минулих століть наукова бібліотека КНУКіМ вирішує інше, не менш
важливе завдання – зробити ці рідкісні видання надбанням культурологічної громадськості, залучити їх до наукового обігу.
З цією метою наукова бібліотека використовує різні форми й методи
їх розкриття, а саме: організовуються розгорнуті книжкові виставки за
такими темами: «З глибин віків», «Рідкісні видання у фонді наукової
бібліотеки КНУКіМ» та ін.
Бібліотека висвітлює досвід роботи зі збереження рідкісних видань
в доповідях, виступах на науково-практичних конференціях, на сторінках
періодичної преси, а також демонструються видання під час екскурсій
по бібліотеці.
У цьому напрямку роботи наукова бібліотека підтримує творчі
зв’язки з іншими бібліотеками України, обмінюється досвідом роботи для
активнішого використання рідкісних документів в освітніх, виховних
та науково-дослідних цілях.
Всі рідкісні видання наукова бібліотека зберігає для використання
їх дослідниками та вченими для подальшого творення науки.
На сьогодні це дійсно унікальний фонд і фахівці книгознавства
і бібліотекознавства мають рідкісну можливість переглянути раритетні
видання та прочитати їх.
Горбань Ю. І. Зберігання рідкісного фонду наукової
бібліотеки Київського національного університету
культури і мистецтв на сучасному етапі / Ю. І. Горбань // Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт.
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КОНСЕРВАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У БІБЛІОТЕКАХ
Одним з основних завдань бібліотек є зберігання різних видів
документів. Бібліотеки увібрали в себе духовні й матеріальні надбання
попередніх поколінь і зберегли їх до наших днів. В умовах динамічного
розвитку інформаційного суспільства в глобальному масштабі дедалі
актуалізується потреба зберігати друковані та рукописні матеріали.
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Особливого значення набуває зберігання документів як оригінального
й неповторного надбання певного історичного періоду з урахуванням
особливостей національного та культурно-духовного розвитку
суспільства, що потребує ресурсів і змін до широкого застосування
основних напрямів консервації документів та запровадження
інноваційних технологій їх зберігання.
У першій половині ХХ століття визначення терміну «консервація»
запропонував відомий польський реставратор Б. Марконі: «Консервація
включає всі заходи і дослідження, метою яких є охорона об’єкта від
руйнувань і підтримка його в доброму стані, з урахуванням заходів
естетичного змісту». У такому формулюванні термін «консервація» стає
близьким до багатьох понять, якими визначаються дії щодо документа.
У книгознавстві і бібліотекознавстві під консервацією документів
розуміється забезпечення їхнього зберігання за допомогою дотримання
відповідного режиму зберігання, стабілізації та реставрації. Консервація
(лат. conservatio збереження) – дії, спрямовані на довгострокове
збереження об’єктів.
Принципи відбору документів для першочергової консервації
передбачають вибір об’єктів і визначення форм консервації, які здійснюються відповідно до результатів комплексної наукової експертизи
й ґрунтуються на чотирьох основних критеріях: унікальності, історико-культурній цінності документа, його фізичному стані, частоті
використання читачами [4].
1. Унікальність – критерій, який відокремлює документ від основної
маси документів. Це рукописи, рідкісні книги, архівні матеріали. Для
них обов’язково створюються кращі умови зберігання й, за необхідності,
застосовуються реставрація й стабілізація.
Для величезного обсягу документів, що не є унікальними, але містять
важливі відомості, застосовуються три інші критерії.
2. Історико-культурна цінність. До цієї групи документів для першочергової консервації відносять документи, які мають історико-культурну цінність.
3. Фізичний стан документа – це рівень зміни властивостей матеріалу,
з якого виготовлений документ, під впливом факторів зовнішнього
середовища. Першочергової консервації в цій групі зазнають документи,
які мають значні пошкодження.
4. Частота використання документів читачами. Черговість консервації документів за наведеними вище критеріями коригується згідно
з частотою й характером їх використання.
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Незадовільний стан фондів бібліотек потребує застосування комплексу напрямів поліпшення їхнього зберігання. Пріоритетні напрями
консервації документів у сучасному бібліотекознавстві:
•• створення й підтримка нормативного режиму зберігання документів
у бібліотеках;
•• запровадження превентивної і фазової консервації документів;
•• розроблення методів масової стабілізації документів;
•• розвиток масової реставрації документів.
Реалізація цих напрямів дасть можливість найбільш оперативно
й ощадливо забезпечити захист максимально великої кількості документів.
Для оперативного і якісного відбору документів на першочергову
консервацію, визначення форм консервації необхідні:
•• комп’ютерне забезпечення для створення бази даних, з якої можна
одержати статистичні й аналітичні відомості по кожному документу
або групі документів;
•• кадрове й матеріально-технічне забезпечення сучасних технологій
консервації;
•• наявність інструментальної бази для фізико-хімічних і біологічних
досліджень;
•• наявність системи порівняльних оцінок виробничих затрат працівника і вартості необхідних технологічних процесів консервації.
Консервація документа охоплює превентивну (профілактичну)
і фазову консервацію.
Превентивна (профілактична) консервація застосовується як сукупність дій з метою захисту видань і рукописів від зовнішніх впливів
шляхом забезпечення нормативних умов зберігання й використання,
тобто створення й підтримки сприятливих режимів зберігання (світлового, температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного) і застосування
фазового зберігання. Превентивна консервація передбачає профілактичні
заходи, спрямовані на запобігання руйнуванню документів, забезпечує
фізичний захист об’єктів культури й історії при найменших витратах
як у процесі їхнього зберігання, так і при використанні, в тому числі й
експозиційному, завдяки чому зменшуються витрати на реставраційні
роботи [3].
Термін «превентивна консервація» ввели американські фахівці
в 60-х роках XX ст., проте ідея превентивної консервації існувала,
принаймні, з часів грецької й римської античності. У кодексах етики
консерваторів, прийнятих у ряді країн, підкреслювалося, що всі дії
консерваторів повинні ґрунтуватися на повазі до культурної цілісності
об’єкта, його фізичного, історичного й концептуального значення.
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У бібліотечній практиці переваги надаються різним формам
превентивної консервації, яка дає змогу якнайкраще забезпечити
збереження значної кількості документів із мінімальним втручанням
у структуру самих документів. Одним з видів консервації є фазове
зберігання документів. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів.
Загальні вимоги (ГОСТ 7.50–2002, IDT) визначає фазове зберігання
документа в будь-якій фазі його стану в контейнері з нешкідливого
матеріалу [5].
Фазова консервація – розміщення документа зі зруйнованою
матеріальною основою в контейнері, який виготовлений з безкислотного
матеріалу, з одночасним обмеженням його використання [2].
Термін «фазова консервація» вперше запровадили у Відділі консервації
Бібліотеки Конгресу США в середині 70-х років XX ст [8]. Однією з перших
колекцій цієї Бібліотеки, для якої було застосовано фазове зберігання,
стала європейська колекція книг із права. Це тисячі томів у шкіряних та
пергаментних оправах із численними механічними пошкодженнями.
Причиною їх було значне читацьке навантаження та фізичне зношення
через часте переміщення з полиці на полицю. Документи цієї колекції
були розміщені у футлярах-обгортках. Конструкція використаних коробок
отримала назву «фазовий контейнер», вона була розроблена на основі
японсько-китайських футлярів-обгорток для традиційних східних книг
без твердої оправи. Надалі фазова консервація застосовувалася для
збереження матеріалів, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій,
зокрема пожеж або води [6, 20].
Упровадження фазової консервації фондів та інших заходів із питань
збереження ґрунтуються на знанні основних сучасних властивостей
паперу як матеріальної основи переважної більшості бібліотечних
документів. Це дає змогу не лише вчасно виконувати відновлювальні
та стабілізаційні операції щодо кожного бібліотечного документа, який
цього потребує, а й використовувати найсучасніше обладнання та
найефективніші засоби [6, 24].
На процеси старіння паперу, на якому виготовлені документи,
впливають фактори зовнішнього середовища. Зокрема, підвищення
вологи температури повітря, наявність у структурі паперу іонів металу,
які є каталізаторами процесів окислення; забруднення повітря оксидами
та підвищення концентрації озону і кисню в навколишньому середовищі
також сприяють прискореному старінню фондів. Відомо також про
негативний вплив ультрафіолетових променів.
Папір, у складі якого застосовано сульфатну целюлозу, руйнується
менше, ніж ті види друкованої продукції, до складу паперу якої входить
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сульфітна целюлоза та деревна маса. Зокрема, ця проблема вирішується
через впровадження технології фазового зберігання. Вона передбачає
створення специфічного бар’єра між середовищем зберігання і документом. Документи з підвищеною кислотністю паперу (рН<6) зазнають
неводної нейтралізації. Видання, що мають шкіряну або пергаменну
оправу, передаються на чищення і зм’якшення [9].
У сфері консервації постійно широко застосовуються нові технології.
Так, Бібліотека Конгресу ліцензувала технологію обробки книг діетилцинком. Публічний архів в Оттаві з 1979 р., а Національна бібліотека Франції
з 1987 р. мають установки для масової нейтралізації кислотності паперу
за технологією «Weі-To» (метоксиметилкарбонатом магнію в суміші
органічних розчинників). З 1987 р. Британська бібліотека застосовує
процес зміцнення паперу книг за допомогою щепленої співполімеризації: полімеризація мономерів відбувається в структурі аркуша паперу
під дією Y‑радіації низької інтенсивності. Корпорація FMC у Північній
Кароліні (США) розробила ефективний метод масової обробки паперу
книг, який забезпечує не тільки нейтралізацію її кислотності, а й зміцнення: використовується карбонізований алкоксигліколат магнію.
Залежно від фінансових і кадрових можливостей бібліотеки можна
запроваджувати різні варіанти фазової консервації документів:
•• закупівля технологічної лінії, відповідного матеріалу (безкислотного
картону) та підготовка спеціалістів для обслуговування лінії;
•• виготовлення засобів для фазового зберігання документів із
безкислотного картону ручним способом фахівцями, які пройшли
стажування в спеціалізованих консерваційних центрах;
•• виготовлення контейнерів, коробок, тек, конвертів, футлярів для
книг та інших документів із відповідних, спеціально підібраних,
вітчизняних витратних матеріалів власними силами або шляхом
розміщення замовлення на їх виготовлення на державних чи
приватних підприємствах свого міста [6, 24].
Позитивні аспекти фазової консервації документів з ослабленою
з різних причин матеріальною основою:
•• зменшення негативного впливу можливих аварійних ситуацій;
•• документ під час використання зазнає менших механічних
навантажень від тертя на бібліотечній полиці, а також при знятті
його з полиці;
•• зменшення негативної дії випромінювання природного світла та
штучного освітлення електроламп;
•• захищення поверхні документа від часточок пилу та інших твердих
домішок, недопущення їх попадання на оригінали документів;
•• мінімізація негативного впливу факторів навколишнього середовища;
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•• захист документів від механічного пошкодження під час їх
транспортування [7, 22].
З використанням нових технологій у бібліотеках унікальні та
цінні видання підлягають різним видам копіювання, що негативно
відображається на їхньому стані. Тому для зберігання окремих оригіналів
історично-цінних документів необхідно застосувати фазове зберігання
в коробках з безкислотного картону, що зводить до мінімуму негативний
вплив навколишнього середовища на документ. Книги з пошкодженими
оправами та книжковими блоками з численними механічними
розривами також підлягають фазовій консервації до моменту виконання
індивідуальної реставрації. Книги в пергаментній оправі та ті, в яких
застосовано пергамент, підлягають першочерговій фазовій консервації,
оскільки пергамент більше реагує на коливання відносної вологості
повітря в сховищах.
З розвитком технології фазового зберігання почали виготовлятися
такі види упакування як контейнери різних видів, форм та розмірів:
коробки, теки, конверти, футляри для книг та інших документів на папері,
а також контейнери для фотодокументів, що відповідають особливим
додатковим вимогам. Ідеальними контейнерами є склеєні коробки,
виготовлені ручним способом із полотна та картону, який має відповідні
показники нейтральності. Їх перевага в тому, що вони забезпечують
надійний захист документа та міцніші від контейнерів інших видів [4].
Найбільш розповсюдженими для фазової консервації документів
у бібліотеках світу є коробки з безкислотного картону, виготовлені
на спеціальному механічному обладнанні. Вони значно дешевші,
забезпечують досить надійний захист, їх простіше виготовити.
Контейнери, які застосовуються у фазовій консервації, виконують
безліч функцій у зберіганні й використанні документів: механічно
захищають документ при його бібліотечному і читацькому користуванні;
захищають книги від стирання на стелажах, а також при зніманні зі
стелажів; захищають від дії світлового випромінювання – як природного,
так і штучного; приймають на свою поверхню максимум пилових часток,
запобігаючи осіданню їх на документи; слугують буфером між книгою
й несприятливими факторами зовнішнього середовища; допомагають
зберегти документи при їхньому транспортуванні, захищаючи від механічних
і фізико-хімічних впливів; в аварійних ситуаціях першими беруть на себе
дію пошкоджуючих факторів (води, вогню, диму, кіптяви тощо).
Книга перебуває в мікрокліматичному контейнері на своєму місці
в книгосховищі весь період до реставрації. Її можна проглядати, вивчати
й навіть видавати читачеві, якщо пошкодження її деструкції є невеликим.
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Фазова консервація зарекомендувала себе як ефективний превентивний
метод забезпечення зберігання фондів [1].
Фазова консервація може бути одним з основних способів зберігання
великих обсягів бібліотечних фондів. Вона знаходить все більше
прихильників серед бібліотечних працівників, тому що дає змогу в досить
короткий термін провести заходи щодо порятунку великої кількості
пошкоджених документів.
Практичне впровадження фазового зберігання документів потребує
організації нової служби в бібліотеці або перерозподілу обов’язків між
деякими чинними підрозділами. У бібліотеках, які запровадили фазову
консервацію, організація всієї роботи розпочиналася та проводиться на
основі розробленої технологічної схеми.
Технологічна схема фазової консервації фондів включає всі основні
виробничі процеси, а для відбору документів та виконання моніторингу
за станом документа, що підлягає фазовій консервації, розробляється
відповідна інформаційна карта. Структура інформаційної карти, як
свідчать літературні джерела, має універсальну форму, а деякі деталі та
елементи її можуть відрізнятися і доповнюватися в кожній бібліотеці
окремо [3].
Для гарантування збереження документів, які підлягають фазовій
консервації, необхідний постійний моніторинг документів у трьох
напрямах: 1) за станом самого документа та його наявністю в контейнері;
2) мікрокліматом у контейнерах; 3) температурно-вологісним режимом
сховища, в якому вони зберігаються. Документи з ознаками мікологічного
та ентомологічного пошкодження повинні обов’язково підлягати
дезінфекції та дезінсекційній обробці до їх розміщення в контейнери.
Контейнерне зберігання – це спеціальний бар’єр між навколишнім
середовищем та документом для його захисту. Тому потрібно постійно
контролювати мікроклімат у контейнерах [6, 23].
Результати дослідження показали, що у сучасному книгознавстві
та бібліотекознавстві під консервацією документів мається на увазі
забезпечення їх зберігання за допомогою дотримання відповідного
режиму зберігання, стабілізації і реставрації. Сучасна бібліотечна
практика надає перевагу формі консервації, яка дозволяє максимально
підвищити захист можливо більшої кількості документів, з мінімальним
втручанням консерватора у структуру документа. Такою формою визнана
превентивна (профілактична) консервація як сукупність дій з метою
захисту видань і рукописів від зовнішніх впливів шляхом забезпечення
нормативних умов зберігання й використання, тобто створення
й підтримки сприятливих режимів зберігання (світлового, температурновологісного, санітарно-гігієнічного) і застосування фазового зберігання.
Превентивна консервація передбачає профілактичні заходи, спрямовані
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на запобігання руйнування документів, тоді як фазова консервація – це
вміщення документа зі зруйнованою матеріальною основою в контейнер,
виготовлений із безкислотного матеріалу, з одночасним обмеженням
його використання. Обидва методи мають свої переваги й недоліки,
проте можна з досить високим ступенем об’єктивності стверджувати, що
фазова консервація зарекомендувала себе як ефективний превентивний
метод забезпечення зберігання документів у бібліотеках.
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МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ
КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ
Досягнення мети та завдань дослідження стану зберігання книжкових пам’яток великою мірою залежить від чіткого визначення методологічних засад і вибору методів дослідження. Вітчизняна наукова
традиція розглядає методологію у якості вчення про систему наукових
методів пізнання чи як систему наукових принципів, на основі яких
ґрунтується дослідження.
Найчастіше методологія тлумачиться як теорія методів дослідження,
створення концепції, як система знань про теорію науки або систему
методів дослідження. Найбільш значущим є визначення поняття
«методологія», викладене у підручнику В. Шейка та Н. Кушнаренко.
Методологія тлумачиться як «концептуальний виклад мети, змісту,
методів дослідження, які забезпечують отримання максимально
об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища»
[6, 56].
Теоретичне осмислення питань зберігання книжкових пам’яток
у бібліотеках потребує визначення методологічної бази дослідження.
Методологічне підґрунтя концептуального й цілісного сприйняття
процесів зберігання книжкових пам’яток представлене і обґрунтоване
такими вітчизняними дослідниками як І. Бондаренко, В. Вергунов,
Г. Ковальчук, Н. Кушнаренко та ін.
Необхідною умовою вивчення специфіки зберігання книжкових
пам’яток є використання відповідних методів дослідження. Серед них
слід назвати загальнонаукові підходи й методи: системний, діяльнісний
та аксіологічний підходи, аналіз і синтез, термінологічний аналіз,
когнітивний метод, порівняння, абстрагування та ідеалізація, індукція
та дедукція, моделювання.
Для дослідження чинників, що впливають на зберігання книжкових
пам’яток та встановлення пріоритетів, особливого значення набули такі
загальнонаукові та соціологічні методи, як спостереження, узагальнення,
формалізація.
Серед спеціальних методів можна визначити такі:
•• метод аналізу опублікованих і неопублікованих документів використовується на першому етапі дослідження для вивчення питань
зберігання книжкових пам’яток;
•• системний підхід комплексно досліджує систему зберігання
книжкових пам’яток, дозволяє усвідомити взаємопов’язаність
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та взаємообумовленість чинників, що впливають на збереження
документів, допомагає встановити зовнішні зв’язки з навколишнім
середовищем, з трансформаційними процесами, що відбуваються
у сучасному суспільстві;
•• діяльнісний підхід розглядає зберігання книжкових пам’яток як
особливий вид бібліотечної справи, яка розвивається паралельно
із процесами комплектування, технічної обробки, обліку, користування, тобто має наскрізний характер, охоплюючи процеси
фондоформування та фондовикористання.
Діяльнісний підхід є важливим загальнонауковим підходом як
системоутворюючий фактор діяльності. Його засновником вважається
М. Каган. Основою діяльнісного підходу як методологічного принципу
є категорія предметної діяльності людини (групи людей, соціуму
в цілому). Застосування діяльнісного підходу дозволяє розглядати
діяльність бібліотекарів у питаннях збереження книжкових пам’яток
як динамічну систему взаємодії їх із зовнішнім середовищем та як
специфічну професійну, навчальну та ін. форми активності фахівців,
в якій вони свідомо реалізують поставлені цілі, що формуються внаслідок
виникнення певних потреб.
Плідним застосуванням є аксіологічний підхід, який став філософським підґрунтям твердження, що книжкові пам’ятки України є цінністю не тільки матеріальної культури, а й духовної. Вони становлять
важливу складову духовної культури українського народу, яка, в свою
чергу, є складовою духовної скарбниці людства, духовності українського
суспільства.
Будь-який соціальний інститут, в тому числі інформаційний,
спирається на цінності загального порядку, створює професійні цінності.
Останні відбивають важливість професії. Значущим об’єктом бібліотечної
діяльності упродовж тисячоліть була й залишається книжка. Цінностями
для бібліотечних працівників є й інші документи, що зберігаються
в їхніх фондах. Фонди й колекції, які вони створюють та зберігають,
є професійною цінністю. Для фахівців з бібліотечної справи професійними
цінностями стають вміння та навички збереження документів.
Застосування аксіологічного підходу у дослідженні сприяє актуалізації
процесів зберігання книжкових пам’яток. Залучення основних принципів
теорії цінності у практику зберігання книжкової пам’ятки дає можливість
в умовах інформатизації і гуманізації суспільства з розповсюдженням
новітніх інформаційних носіїв реалізувати зберігання раритетних
оригіналів документальних українських текстів, розглядаючи цей
процес як пріоритетний напрям розвитку української духовної
культури. Аксіологічний підхід уможливлює диференціацію друкованих
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і електронних документів як об’єктів короткотривалого, довготривалого
і постійного (вічного) зберігання з позиції категорії духовної і матеріальної
цінності. Зберігання книжкової пам’ятки є процесом, рівнозначним
процесові ретельного формування бібліотечних фондів. Бувши складним
технологічним циклом, він передбачає: урахування певних режимів
збереження книжкових пам’яток, правильність проведення документного
обліку, дотримання специфіки зберігання документів в процесі їхнього
фондоутворення й фондовикористання, а також створення страхових
фондів за допомогою технологій мікрофільмування, оцифрування,
репрографування та ін. [1].
У дослідженні проблеми зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України активно застосовувався соціокультурний підхід.
Соціокультурний напрям зародився у 30-ті роки XX ст., одержав розвиток
у концепції «реконструкції соціальної позиції» французьких соціологів
П. Бурдьє і Дж. Пасерона. Ця соціальна позиція є видимою у ставленні до
книжкової пам’ятки як носія соціальної пам’яті людства. Невипадково,
що міжнародні та національні програми збереження документних фондів
у своїх назвах використовують слово «пам’ять» – програма ЮНЕСКО
«Пам’ять світу», «Документальна пам’ять України». Розуміння культури
як соціальної пам’яті людства в тій або іншій інтерпретації поділяють
багато дослідників. Ґрунтовно цей підхід висвітлює французький
кібернетик А. Моль. Він зазначає: «Суспільство в цілому має певну
соціальну культуру, яка втілена в «мережі знань», що формується тим або
іншим способом з великої кількості матеріалів культури, які виробляє
суспільство. Сукупність цих матеріалів, які можна було б зібрати в певній
«універсальній бібліотеці», можна умовно назвати «пам’яттю світу»
[3, 55–56]. На думку А. Моля, в «пам’яті світу» зберігаються продукти
діяльності людини у сфері культури. Вчений розглядає культуру як
«інтелектуальний аспект штучного середовища, яке створює людина
впродовж свого соціального життя» [3, 83].
Гострота і важливість проблеми збереження культурної спадщини
повинні сприйматися суспільством з повною відповідальністю, інакше
наша країна ризикує втратити те багатство, яким дійсно може пишатися.
Збереження бібліотечних фондів України можливе тільки за умов
комплексного підходу до цієї справи на загальнонаціональному рівні,
а також стабільного та повного фінансування державою.
Соціокультурний підхід дослідження сконцентрований на: 1) стратегічних соціальних цілях історичного відтворення суспільства з його
національно-культурною специфікою; 2) системних характеристиках
культурно-ціннісних комплексів, соціальної адекватності й культурної
компетентності членів цього суспільства. Його використання забезпечило
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багатофакторний підхід до вивчення книжкових пам’яток, механізмів
зв’язку «соціальної» і «культурної» систем, сформувати його стратегічні
завдання, інформаційний підхід.
У контексті дослідження проблеми зберігання книжкових пам’яток
інформаційний підхід означає ефективне використання пізнавального
потенціалу інформаційної діяльності, яку складають сукупність
процесів одержання, зберігання, пошуку та розповсюдження інформації
про книжкові пам’ятки, що використовуються комунікаційними
посередниками (соціальними інститутами або людьми), які виконують
посередницькі функції між джерелом інформації щодо вивчення
специфіки інформаційних потоків та інформаційних потреб реальних
і потенційних споживачів інформації через знання законів, функцій,
ознак, властивостей, методів і засобів інформації як змісту повідомлень чи
засобу соціальної комунікації (документної, інформаційної, когнітивної).
Особливе місце в дослідженні посів екологічний метод, який
є ефективним засобом наукового осмислення проблеми зберігання
книжкових пам’яток. Метод активно використовується в культурології,
бібліотекознавстві, інформатиці. Метод дає можливість створити
уявлення про динаміку екологічного розвитку книжкової пам’ятки,
її структурні зміни. Зокрема, для проведення постійних спостережень
широко застосовують метод екологічного моніторингу.
Екологічний моніторинг книгосховищ охоплює: спостереження
за умовами зберігання документних фондів; встановлення причин їх
відхилення від нормативних вимог; аналіз і прогнозування впливу
наявних екологічних факторів на стан фізичного збереження документів
у перспективі. За результатами моніторингу кожна бібліотека опрацьовує
стратегію збереження фондів. Зважаючи на матеріально-технічні та
фінансові можливості, стратегія збереження реалізується відповідно до
конкретної програми, яка складається з окремих проектів з превентивної
консервації, стабілізації, реставрації, перенесення інформації на
мікроносії, охорони фондів та ін.
Цією проблемою активно займається українська дослідниця
Г. Новікова. Нею був розроблений уніфікований екологічний паспорт
книгосховища, призначений для паспортизації умов зберігання
бібліотечних фондів. Результати комплексної експертної оцінки стану
книгосховищ та документних фондів використовуються для раціональної
організації робіт з превентивної консервації і стабілізації, а також
для планування готовності бібліотеки до надзвичайних ситуацій та
рятувально-відновлювальних робіт на випадок аварій або стихійного
лиха [4, 27].
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Важливим є підхід заохочення меценатів, який має свою історію.
Так, відомо, що київський губернатор Іван Фундуклей заохочував
купців та інших заможних громадян до пожертвувань на доброустрій
міста, будівництво лікарень, шкіл, за що меценати нагороджувались
орденом Святої Анни IV ступеня. Можливо і нам слід повернутись до
такої практики, враховуючи бюджетну ситуацію в країні, коли проблеми
збереження фондів наукових бібліотек стоять так само гостро, і як їх
наповнення та трансформація у світовий інформаційний простір.
Завдяки когнітивному (пізнавальному) методу також стало можливим
поглиблене вивчення об’єкта дослідження – зберігання книжкових
пам’яток у бібліотеках, обґрунтування провідного значення знань та
формування так званої «інтелектуальної еліти» суспільства.
Сутність системного підходу полягає у комплексному дослідженні
питань зберігання книжкових пам’яток. За визначенням Н. Кушнаренко,
«система – це цілісність, яка являє собою єдність закономірно
розташованих і взаємопов’язаних частин. Основними ознаками
системи є: 1) наявність найпростіших одиниць – елементів, які її
складають; 2) наявність підсистем – результатів взаємодії елементів;
3) наявність компонентів – результатів взаємодії підсистем, які
можна розглядати у відносній ізольованості, поза зв’язками з іншими
процесами та явищами; 4) наявність внутрішньої структури зв’язків
між цими компонентами, а також їх підсистемами; 5) наявність певного
рівня цілісності, ознакою якої є те, що система завдяки взаємодії
компонентів одержує інтегральний результат; 6) наявність у структурі
системоутворюючих зв’язків, які об’єднують компоненти і підсистеми
як частини в єдину систему; 7) зв’язок з іншими системами зовнішнього
середовища» [2, 86].
З позицій даного методу, зберігання книжкових пам’яток розглядається
як комплекс самодостатніх заходів, які забезпечують найраціональніше
розміщення фондів і їх довготривале зберігання з метою використання.
Слід зазначити, що системний підхід дозволяє розглядати предмети
і явища як підсистеми або елементи певного цілісного утворення. У даному
випадку «бібліотечний фонд» виступає підсистемою цілісної системи
«бібліотека», яка включає ще такі обов’язкові підсистеми, як контингент
абонентів, бібліотечний персонал, матеріально-технічна база. Ці чотири
основні підсистеми системи «бібліотека» взаємодіють між собою,
виконують власні, якісно відокремлені та, разом із тим, загальносистемні
функції, що забезпечує цілісність бібліотеки як системного утворення.
У вітчизняних бібліотекознавчих дослідженнях прикладом системного
підходу є роботи М. Слободяника [5].
193

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
Проблема збереження книжкових пам’яток характеризується
певним ступенем науково-методологічної розробки й супроводжується
виробленням конкретних заходів у сфері забезпечення практичної
діяльності вітчизняної мережі бібліотек. Спроби висвітлення зазначеної
теми у бібліотекознавстві знаходили неодноразове втілення у працях
сучасних дослідників, таких як О. Нестуля, І. Бондаренко, В. Вергунов,
Г. Ковальчук та ін. Сучасна державна політика у бібліотечній галузі
України спрямована на переосмислення ролі бібліотек та їхніх ресурсів
відповідно до нових соціальних потреб населення; застосування нових
сучасних інформаційно-технологічних систем, формування єдиного
інформаційного простору країни; підвищення соціального статусу
бібліотечних працівників, престижу їх професії тощо.
Історично сформована функція збереження книжкових пам’яток
полягає у тому, що вона виступає засобом постійного зберігання
друкованої та рукописної думки попередніх поколінь людства, засобом
поглиблення знань кожного. Книжкові пам’ятки ніколи не зникнуть
з ужитку цивілізації, оскільки виступають джерелом інформації для
науковців та спеціалістів різних галузей виробництва. Тому збереження
книжкових пам’яток, передусім у контексті людського фактора, є не
вузьким галузевим питанням культурно-практичної сфери, а глобальною
проблемою, від розв’язання якої залежить становлення громадянського
суспільства у будь-якій країні, збагачення його духовності, спонукання
наших сучасників до новаторства і творчості. У комплексі ця діяльність
виступає важливим компонентом організації духовного виробництва,
який, поряд з техніко-технологічним, інвестиційним, науковим,
соціально-політичним та іншими чинниками вагомо визначає темпи
і напрям суспільного розвитку.
У вітчизняному бібліотекознавстві існує тенденція вживання термінів
«зберігання книжкових пам’яток» та «збереження книжкових пам’яток»
як синонімічних, що є некоректним. Запропоновано під «зберіганням
книжкових пам’яток» розуміти комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення раціонального їх розміщення та довготривале збереження
з метою використання. Поняття «збереження книжкових пам’яток»
характеризує стан матеріальних носіїв інформації, їх цілість і задовільний
фізичний стан.
Аналіз проблеми зберігання книжкових пам’яток свідчить про
недостатнє дослідження аспектів, пов’язаних із вивченням проявів дії
соціального фактора на процеси збереження фондів, значення якого
актуалізується в умовах гуманізації та інтелектуалізації суспільства.
194

ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
Література
1. Бондаренко І. Аксіологічні детермінанти збереження бібліотечних фондів
в умовах інформаційного суспільства / І. Бондаренко // Вісник Книжкової
палати. – 2004. – № 9. – С. 21–22.
2. Кушнаренко Н. М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих
і бібліографічних досліджень / Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської
державної академії культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 84–94.
3. Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль. – Москва : Прогресс, 1973. – 405 с.
4. Новикова Г. М. Паспорт для екологічного моніторингу книгосховищ /
Г. М. Новикова // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2. – С. 27–33.
5. Слободяник М. С. Системно-функциональная модель библиотеки /
М. С. Слободяник // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые
технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбилейн. Междунар. конф.
«Крым–2003», 7–15 июня 2003 г. : тр. конф. – Москва, 2003. – Т. 2. – С. 759–760.
6. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності :
підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-е вид., перероб. і допов. –
Київ : Знання-Прес, 2002. – 295 с.
Горбань Ю. І. Методологія та методи дослідження проблеми зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках
України / Ю. І. Горбань // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2015. – № 3. – С. 37–41.

УДК 025.7/.9:001.5(477)			

Юрій Іванович Горбань

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ
КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК В УКРАЇНІ
Зберігання книжкових пам’яток посідає значне місце у культурології
і бібліотекознавстві. Це зумовило необхідність здійснити аналіз наукових
вітчизняних та закордонних публікацій, які висвітлюють стан і проблеми
зберігання книжкових пам’яток. Видатним зразком комплексного аналізу
історії охорони пам’яток в окремих регіонах України став багатотомним
«Звід пам’яток історії і культури України», наукові збірники, присвячені
зберіганню, використанню та популяризації пам’яток історії і культури.
Великий інтерес для розуміння сутності зберігання книжкових
пам’яток становлять дослідження вітчизняних бібліотекознавців –
А. Агарян, І. Бондаренко, Г. Ковальчук, О. Лазарева, Л. Мухи, В. Навроцької,
Л. Незнакова, І. Новікової.
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Вагомий внесок у дослідженні проблеми зберігання книжкових
пам’яток зробила Г. Ковальчук, яка розглядає історію, теорію і практику
організації комплексного дослідження книжкових пам’яток в бібліотеках. Характеризуючи сучасні світові програми щодо збереження
і популяризації книжкових пам’яток, дослідниця аналізує законодавче
забезпечення стосовно їхньої реалізації.
І. Бондаренко, яка провела комплексне дослідження проблеми, збереження бібліотечних фондів в Україні в умовах інформатизації, зазначає,
що зберігання зазначених фондів є важливим каналом відродження
національної духовної культури й інтелектуалізації сучасного українського суспільства, акумуляції соціокультурного досвіду, реалізації
права громадян на вільний доступ до оперативної та ретроспективної
інформації, фіксованої на різних матеріальних носіях.
У контексті зберігання бібліотечного фонду як цілісної системи
в умовах інформатизації суспільства необхідно враховувати такі три
напрями: цінність інформації (для документів, цінних за змістом, а не
за поліграфічним оформленням та художнім виконанням); цінність
матеріального носія (для старовинних, рідкісних та цінних документів);
системну цілісність, що поєднує цінність інформації та матеріального
носія (для документів підвищеного попиту), що вимагає одночасного
збереження обох складових [2, 21].
Зберігання книжкових пам’яток, згідно з концепцією Г. Ковальчук,
є сфокусованим на два напрями: 1) із застосуванням консерваційних
і реставраційних методів збереження оригіналу; 2) з переведенням
одиниці зберігання у мікрофільм чи цифровий носій з метою збереження
інтелектуального змісту (створення копії) [6, 26].
У працях В. Вергунова висвітлено специфіку зберігання фондів
наукових бібліотек, наголошується на важливості забезпечення оптимального режиму діяльності працівників фондів, реалізації обліку
і збереження рідкісних і цінних видань, координація програм їх збереження – національних, регіональних, відомчих на загальнодержавному,
регіональному та відомчому рівнях [4].
Збереження книжкових фондів реалізується за низкою напрямків:
розробка оптимальних методів управління системою збереження
бібліотечних цінностей; розробка сучасної інструктивно-методичної
документації, яка регламентує технічність збереження фондів; фізикохімічне забезпечення збереження і гігієни бібліотечних фондів на базі
створення власної бази реставрації і гігієни фондів; вчасний якісний
ремонт книгосховищ; залучення з цією метою висококваліфікованих
фахівців із реставрації і гігієни книг; послідовне упровадження
у практику ефективних результатів науково-дослідної роботи,
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рекомендацій стосовно збереження фондів, вивчення передового досвіду
найбільших бібліотек країни.
Україна в 1990-х pоках прийшла до усвідомлення актуальності
створення загальнодержавної програми з виявлення, збереження та
опису стародруків та рідкісних видань. Був розроблений та опублікований
для обговорення проект «Інструкції про порядок відбору цінних,
рідкісних документів та колекцій (зібрань) з бібліотечних фондів до
Державного реєстру Національного культурного надбання України»,
який одержав, в цілому, схвальну оцінку спеціалістів, проте викликав
цілий ряд уточнень, поправок, доповнень. Інструкцію було затверджено
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 р. № 708
і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2001 р., № 227/6218 [5].
Питанню переводу документів на мікроносії присвятила свою статтю
Л. Незнамова. Вона наголосила, що це забезпечить збалансованість
розв’язання двох завдань: виключення з процесу обслуговування
оригіналів документів особливого історико-культурного значення;
захист рідкісних та цінних документів, які мають підвищений попит.
Дослідниця схвально сприймає програму переведення документів
до страхового фонду, яка охоплює близько 6 тис. пам’яток, й представляє
групи документів та послідовність роботи з ними. У перших шести
групах документи зібрані за такими ознаками:
1) Колекції рукописних книг й архівних документів; 2) Українські
першодруки. Українські стародруки, що за даними бібліографічних
видань, збереглися у 1–3-х прим; 3) Автографи видатних письменників,
вчених, діячів мистецтв, державних діячів; 4) Книги особистих зібрань
важливого історико-культурного значення; 5) Інкунабули; 6) Харківські
першодруки (кінець XVIII ст. – 1825 р.). Слобідсько-українські рідкісні та
цінні видання ХІХ–ХХ ст., у т. ч. періодичні видання.
Методику для тривалого зберігання документних фондів згідно
з особливостями книжкових фондів НБУ ім. В. І. Вернадського
запропонували Г. Новікова та І. Скобець. Візуально за спеціальною
п’ятибальною шкалою оцінювався кожен із трьох компонентів книги:
оправа і форзац із прилеглими до нього сторінками першого й останнього
зошитів книжкового блока; паперовий носій, з огляду на стан обрізу [9, 16].
На вивченні фізичного стану книжкових пам’яток наголошує
І. Комський, який вважає, що правильно організований і ретельно
виконаний облік надасть потрібні фактичні дані про загальний фізичний
стан документів у бібліотеках [7, 78].
За матеріалами фахових публікацій І. Бондаренко, протягом двох
попередніх століть неодноразово спостерігалося масове саморуйнування документів, надрукованих на кислотному папері [3, 24]. Тому
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є надзвичайно актуальним здійснення превентивної консервації –
реалізації профілактичних заходів, спрямованих на запобігання процесів
руйнування документів, фазової консервації – стосовно ушкоджених
документів, які вміщують у контейнери з безкислотного картону з подальшим обмеженням їхнього використання, стабілізації та реставрації
документів.
О. Лазарєва та Л. Ніколенко констатують, що вагому роль у фізичному
збереженні стародруків, рідкісних і цінних видань відіграють
консерваційні та реставраційні роботи. Тому важливою, на думку цих
науковців, є організація системи підготовки реставраторів книг Україні.
З метою збереження таких документів доцільно створювати спеціальні
консерваційно-реставраційні служби, належним чином забезпечені [8, 30].
У працях І. Бондаренко піднімаються питання людського фактора
у зберіганні книжкових пам’яток. І. Бондаренко вважає, що збереження
бібліотечних книжково-документних фондів означає високе усвідомлення
читачем їхньої соціальної та культурної значущості, набуття конкретних
умінь та навичок цивілізованого користування ними й формування
особистої зацікавленості у дбайливому ставленні до документів [2, 22].
На думку дослідниці формування дбайливого ставлення до книги
слід починати у дошкільному віці. Дитині слід зрозуміти, що кожна
книга – результат серйозної колективної праці, яку треба поважати [3, 25].
Бібліотечні будівлі повинні проектувати, наскільки це можливо,
з урахуванням вимог, пов’язаних із забезпеченням зберігання фондів. Ці
вимоги впливають на багато аспектів планування: архітектурний проект
і розташування будинку; будівельні матеріали (які можуть, при певних
обставинах, використовуватися для створення задовільного мікроклімату
усередині будинку, що краще механічних систем кондиціювання
повітря); матеріали для внутрішніх конструктивних елементів і обробки
будинку; матеріали, використані при виготовленні меблів і устаткування,
включаючи стелажі й джерела світла – як природного, так і штучного.
У працях І. Бондаренко піднімаються питання про ставлення
бібліотекарів до збереження книжкових пам’яток. І. Бондаренко
стверджує, що типовим явищем стало ініціювання розкрадання
цінних та рідкісних видань, недбайливе ставлення до своїх обов’язків
самих бібліотекарів. Одним з можливих пояснень такої ситуації, крім
людської психології, може бути соціальна та моральна стомленість
суспільства в цілому, зумовлена постійними економічними кризами.
З однієї сторони, це зумовлює відсутність економічної зацікавленості
та невдоволення професійною діяльністю сучасних бібліотекарів, що
веде до байдужості та нехтування професійними обов’язками. З іншого, –
низький рівень матеріального забезпечення користувачів, високі ціни на
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якісну літературу, як з позиції її змісту, так і поліграфічного оформлення,
«стимулює» розкрадання бібліотечних документів [3, 25].
Бібліотечний працівник, на думку І. Бондаренко, має виступати
уособленням високої фахової компетентності, ініціативності,
відповідальності й дисциплінованості. А у виховній роботі, переважно
з юними читачами, бути мудрим порадником-вихователем у світі книг.
Прищеплення високої гуманітарно-інформативної культури молодій
генерації українців є винятково важливим чинником його соціалізації,
активного прилучення молоді до багатовікового соціокультурного досвіду
й засобом самоствердження у сучасному глобалізованому світі [2, 21].
Важливим для зберігання книжкових пам’яток являється застосування
екологічних чинників.
Сучасні дослідження вказують на те, що для зберігання книжкових
пам’яток важливими є належний стан фондосховищ. Проте, як вважає
В. Вергунов, як правило, сховища переважної більшості функціонуючих
бібліотек розташовано в малопридатних приміщеннях, здебільшого
в аварійному стані. Такі приміщення є джерелом підвищеної небезпеки
для фондів, які там зберігаються. На жаль, це стосується і провідних
книгозбірень країни. Серед причин, які становлять головну небезпеку для
збереження бібліотечних фондів, слід вказати такі: якість матеріальної
основи документа; умови й режим зберігання; стихійні лиха і аварії;
користування і використання та ін. [4, 27].
Важливим питанням у системі зберігання книжкових пам’яток постає
нагальна необхідність впровадження ефективної системи підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Адже в сучасній
Україні практично відсутня система фахової підготовки реставраторів
книг. Цілеспрямовано пропонується навчання груповим методом
та індивідуально, за спеціально розробленими для кожного слухача
програмами з урахуванням наявної освіти й специфіки бібліотечної
роботи, з подальшим врученням сертифікату державного зразка.
О. Лазарєва та Л. Ніколенко вказують, що навчання кадрів, головним чином, в основному зводиться до стажування у практично
реставраційних центрах, що не дає можливості реставраторам набувати
систематичних знань з біології, хімії, матеріалознавства тощо. У цілях
професійної освіти реставраторів доцільно використовувати потенціал
навчальних закладів бібліотечного й історико-архівного профілю, але із
залученням до викладання досвідчених фахівців і наукових працівників
з реставраційних центрів [8, 29].
Першим досвідом оцифрування національного раритету, здійсненим
у НБУВ, було доведено, що на сучасному комп’ютерному ринку широкий
199

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
вибір технічних і програмних засобів дає можливість підбору будь-якого
комплекту апаратури залежно від мети і вартості копіювання. Будь-яке
отримане зображення буде відрізнятися від оригінального матеріалу.
Тому зменшенню до мінімуму недоліків в якості копій документів
на нетрадиційних носіях допоможе правильний вибір обладнання
і професійний підхід до проблеми [1, 344].
Водночас недостатність практичних навичок оцифрування,
обмежений вибір технічних засобів і великі відстані проведення робіт від
місця збереження раритетного документа зумовили додаткові труднощі
у реалізації робочого процесу, що, у свою чергу, спричинили деяке
погіршення якості кінцевого продукту і збільшення трудомісткості
операцій.
Т. Павлуша розглядає питання отримання комп’ютерних файлів
документів з видавництв, видавничих організацій і по глобальних
комп’ютерних мережах. Авторка відзначає доцільність створення
в бібліотеці передусім фонду електронних документів з бібліотечної
справи та інформаційних наук, а також енциклопедій і довідників
універсального характеру. Одне з завдань цього заходу полягає
у формуванні автоматизованого банку даних. Останній, у свою чергу,
включає зведений електронний каталог нових надходжень до фондів
найбільших бібліотек Києва. Депозитарій комп’ютерних файлів
документів надає можливість забезпечити збереження документальної
інформації для сучасних і прийдешніх поколінь, її оперативне
використання кожним громадянином України в будь-який час, на будьякій території та інтеграцію документних ресурсів країни в світовий
інформаційний простір [10].
Важливою для справи збереження книжкових фондів є ініціація
державою створення публічного доступу до мережі Інтернет в усіх
публічних бібліотеках України, у тому числі сільських. Передбачається
у короткий термін створення електронної бази даних «Пам’ять України»
шляхом оцифрування цінних та рідкісних книг з фондів національних,
державних та наукових бібліотек із забезпеченням доступу до неї.
У кожній бібліотеці має бути література про заходи готовності до
стихійних лих і аварій, прейскурант платних послуг з копіювання тощо.
Успішна реалізація планів збереження документних фондів базується
на комплексному вирішенні завдань, які пов’язані з упровадженням
інноваційних підходів, принципів та технологій; активізацією
прикладних наукових досліджень щодо питань консервації, реставрації
і біозахисту документів та профілактикою аварійних ситуацій
в бібліотеках та архівах.
Діяльність бібліотек в Україні регламентується прийнятими за
час незалежності нашої держави понад 70 законодавчими актами.
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Зараз у державі напрацьовано істотну юридичну базу документів, котрі
регламентують ставлення до книжкових пам’яток. Серед них: Закон
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», який надає юридичного
статусу бібліотечній діяльності, Закони України «Про охорону культурної
спадщини», «Збереження об’єктів культурної спадщини».
Сучасна державна політика у бібліотечній галузі України спрямована
на переосмислення ролі бібліотек та їхніх ресурсів відповідно до нових
соціальних потреб населення; впровадження сучасних інформаційних
технологій, формування єдиного інформаційного простору країни;
підвищення соціального статусу бібліотечних працівників, престижу
їх професії тощо.
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ОЦИФРУВАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
КНУКІМ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Найскладніша проблема старих книг завжди розглядалася як завдання
перемогти час – це означає, що книги й подібні їм документи в доступний
для огляду період можуть перетворитися на паперовий порох, якщо не
будуть вжиті заходи до їхнього перенесення на більш стійкий носій. На
жаль, повністю замінити видачу пам’яток друку та рукописів друкованим
типографським способом – копіями, фізично неможливо. Розв’язання
проблеми полягає в переведенні документів на різноманітні мікроносії
інформації.
Нові технології впроваджуються з вірою в їхню досконалість і, щоб
пригальмувати або, щонайменше, сповільнити руйнування бібліотечних
або архівних матеріалів, ці технології належить застосовувати
в широкому масштабі.
На сьогодні вплив комп’ютерів і електронної інформації торкнувся
практично всіх аспектів бібліотечної діяльності. По-перше, це змінений
вигляд читальних залів, де довгі ряди каталожних шухлядів змінили
комп’ютери. По-друге, зникли довгі полиці із друкованими індексами,
вони комп’ютеризовані. По-третє, змінилася сама роль бібліотекаря. Тепер
вона полягає у допомозі користувачам орієнтуватися у світі електронної
інформації не тільки в даній бібліотеці, але й будь-де.
З появою нового програмного забезпечення УФД-Бібліотека в науковій
бібліотеці КНУКІМ, користувачі мають можливість у читальній залі
користуватися копіями (у форматі РDF, DJVU) рідкісних видань з фонду
бібліотеки.
Перенесення інформації з паперових носіїв здійснюється, в першу
чергу, для зберігання інформації, проте це не єдина мета.
Можна назвати принаймні три причини:
•• поліпшити доступ до рукописних пам’яток та інших унікальних
документів;
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•• захистити оригінальний документ від руйнування внаслідок
використання;
•• заощадити витрати праці й фінансові кошти на консервацію,
наприклад, величезного масиву документів, надрукованих на
недовговічному папері XІX–XX ст.
Оцифровка, що використовується для створення копій, є способом
одержання і зберігання зображень у машиночитабельній формі. За
допомогою сканера або цифрової фотокамери текст і зображення на
паперовому носії перетворюється на подвійний цифровий код. Одержані
дані зберігаються на жорстких або оптичних дисках. Конвертування
цих зображень у текст із пошуковими ключовими словами вимагає
програм оптичного розпізнавання знаків (OCR) або інтелектуального
розпізнавання знаків (ІCR).
Цифрові зображення, що зберігаються в пам’яті комп’ютера, можуть
бути відтворені на папері або на моніторі як факсимільні зображення
оригінальних друкованих текстів, документів або фотографій.
Необхідність оцифрування визначається метою, яку здійснює
бібліотека. З метою зберігання фондів у науковій бібліотеці КНУКіМ
розрізняються такі категорії документів на традиційних носіях, які
переводяться в електронний варіант:
•• рідкісні, особливо цінні, старі видання (1 категорія);
•• архівні примірники (2 категорія).
Оцифрування рідкісних видань документів дозволяє припинити
чи обмежити використання оригіналу користувачами. При відборі
документів на оцифрування враховується попит користувачів бібліотеки.
Сьогодні здатність сканерів дозволяє зробити копію високої якості.
На якість зображення копії на моніторі впливає лише фізичний стан
оригінального документа. Сканер конвертує виміри, зроблені CCD,
у цифрову форму й передає цю інформацію у комп’ютер. Комп’ютер
організує її, стискає й зберігає до майбутнього використання.
Техніка, яка зчитує сьогоднішню інформацію, буде обов’язково
замінена новою. Сьогоднішній поліпшений доступ може з легкістю
перетворитися у завтрашній нечитабельний, тому бібліотека повинна
тримати руку на пульсі нових технологій зберігання інформації.
Дійсно, переведення різних документів – рукописів, серійних видань,
іконографій – у цифрову форму дозволяє забезпечити доступ до повних
текстів, зображень, звуку в будь-якому куточку, що обслуговується
комп’ютерними мережами передачі даних. Але в цьому випадку, на
відміну від попереднього, матеріальне поняття книги, документа
поступається місцем нематеріальному поняттю тексту.
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У процесі сканування папір зазнає теплового впливу, який може
привести до зміни його термічних властивостей. Скановані зразки
сильніше поглинають вологу, ніж контрольні. Для сканованих зразків
також є характерним підвищення величини ендотермічного ефекту
випару вологи у порівнянні з контрольними зразками, у той час як
температура початку процесу деструкції не змінюється.
Відмінності в характеристиках оброблених зразків, очевидно, можна
пояснити тим, що при впливі ультрафіолетових променів відбуваються
певні зміни в поверхневому шарі паперу, що й призводить до зміни
швидкості усмоктування вологи й збільшенню теплового ефекту її
випару.
Робота з різними категоріями документів при зберіганні має свої
особливості. Забезпечення зберігання бібліотечних документів при
скануванні – одна з важливих умов, від дотримання якої залежить
зберігання пам’яті нації, забезпечення доступу до інформації.
У науковій бібліотеці КНУКіМ розроблено чіткі вимоги і обмеження
на сканування, використовується високоякісне сканувальне обладнання,
що відповідає категорії документа, який сканується.
У залежності від способу оцифрування використовується таке
обладнання:
•• планшетні сканери (чорно-білі та кольорові);
•• планетарні сканери.
Оцифровувати на планшетному сканері можна копії негативів,
плоскі паперові документи в задовільному стані без фарбникових носіїв.
Документи повинні мати стійкі засоби нанесення тексту та зображень,
і розкриватися на 180°. Рекомендується один документ не піддавати
скануванню більш як 2 рази на рік. Поряд із цим, на планетарному сканері
вони можуть скануватися без особливих обмежень. Втім, папір, що
містить деревинну масу, навіть на такому сканері доцільно не цифрувати
частіше 2 разів на рік.
Сканування здійснюється у великому чистому приміщенні зі столами, які в шість разів більші за документи, які оцифровуються. Усі
лампи повинні мати UV‑фільтри або мінімальну кількість UV. На місці
сканування мають бути обладнані системи охолодження і вентиляції.
На додаток до сканера та комп’ютера оцифрування вимагає програмної підтримки. Програма працює в комбінації з апаратними засобами
для створення зображення, для організації колекції зображень, для
конвертування зображень із машинопрочитуваної форми у форму, що
читається людиною.
Переведення (конверсія) ушкоджених, старих книг з паперової
форми у цифрову є ефективним і економічним способом забезпечення
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зберігання змісту документа у науковій бібліотеці КНУКіМ. Більше того, на
противагу прагненню просто зберегти або відновити оригінали, перенос
інформації з носія, що перебуває в небезпеці, на (умовно) нестаріючий
носій означає також забезпечення ширшого й зручного доступу.
Оцифруванню документів передує своєчасна експертна оцінка стану
рідкісних і цінних видань, вживання налагодженого обліку видань,
що пройшли сканування; наявність контрольного листка зберігання
для кожного оригіналу з виділенням тих, які потребують спеціальної
консерваційної обробки. У інших випадках режим і спосіб сканування
здійснюються відповідно до внутрішніх нормативних документів.
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СВІТЛОВИЙ РЕЖИМ ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК
У БІБЛІОТЕКАХ
Світло необхідне для роботи з книжковими пам’ятками й разом
з тим є одним із найнебезпечніших факторів руйнування матеріалів.
Світловий режим зберігання документів – режим зберігання, який
забезпечує запобігання матеріальної основи документів від світла.
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Раціональний режим освітлення бібліотек і музеїв є найважливішою
умовою довговічності матеріалів, що представляють цінність для науки,
мистецтва й історії. Головна роль у цьому належить правильному
вибору й використанню штучного освітлення при повному виключенні
із вживання сонячного й денного.
Світло руйнує документи. Воно може викликати хімічні зміни
(в основному цей вплив ультрафіолетового спектра) і фізичні зміни
(пожовтіння – вплив інфрачервоного спектра випромінювання). Причина
хімічних змін – фотоліз – руйнування молекулярного ланцюжка.
У результаті відбувається фотоокиснення з виділенням кисню, окислів,
кислот, перекісних сполук [11, с. 49].
Оскільки не можна взагалі відмовитися від освітлення бібліотеки
або різко обмежити його, доводиться вишукувати засоби, щоб захистити
книги від передчасного старіння під впливом світла.
У бібліотеці треба створювати таку систему освітлення, щоб легко
було читати і виконувати будь-яку іншу роботу. Проте слід мати на
увазі, що довгочасне зберігання книг та інших творів друку, а також
мікрофільмів, звукозаписів тощо вимагає цілковитої темряви [2, с. 36].
Питання освітлення приміщень мають вирішуватися ще під час
будівництва бібліотеки. При цьому треба враховувати: особливість
місцевості, де має бути бібліотека, наявність навкруги вільних чи
забудованих ділянок, тип і планування будівлі.
Першою ознакою світлового руйнування є вицвітання фарб на
малюнках в експозиціях. Найбезпечніша величина освітленості –
50 лк (яскраве місячне світло). Це нереально для експозицій, але очевидна
важливість того, що світло в маловикористовуваних зонах має бути
вимкненим. Наявність у складі паперу компонентів, що містять лігнін
і смоляні продукти, присутність металевих включень, деякі барвники,
пігменти, також кисень і висока вологість повітря підсилюють руйнівну
дію світла [5, с. 22].
Найбільш чутливими до світлової деградації є органічні матеріали.
В останні роки в літературі з консервації були запропоновані уточнення
по рекомендованих рівнях освітленості, і в цей час прийняті відповідні
нормативи.
Штучне старіння сприяє зниженню міцнісних характеристик
усіх досліджених зразків. Найбільш яскраво це проявляється під дією
світла. У процесі старіння протягом 32 годин у більшості випадків більш
різко, ніж у контрольних зразків, знижуються показники опору зламу
й розриву, що, очевидно, пов’язане не тільки з механізмом фотохімічної
деструкції паперу, але і якістю паперу й кількістю нанесеного на нього
тонера. Аналіз впливу твердого світлового старіння протягом 32 годин
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також дозволяє констатувати, що показники властивостей контрольних
зразків і ксерокопій паперу всіх досліджених видів змінюються практично
однаково [6, с. 364].
Для зберігання документів дуже важливу роль відіграє правильне
освітлення сховищ, тому для світлового режиму існують особливі вимоги.
Постійне зберігання документів повинне здійснюватися в темряві.
Усі види робіт з документами повинні проводитися при обмежених або
технологічно необхідних рівнях освітлення.
Спеціалісти вказують на те, що освітлення сховищ повинно бути
мінімальним, тому що навіть уживання лампи накалювання й Е=25 лк
щодня 7–10 год. приведе до того, що експозиція через 25 років викличе
в середньому 6-кратне прискорення темпу старіння паперу й інших
целюлозних матеріалів [8, с. 47].
У фондах, сховищах, читальних і виставкових залах бібліотек і музеїв
слід організувати вимір освітленості Б (люксометр типу Ю‑16) і контроль
експозицій (H=E•t).
При освітленні дотримуватися наступних рекомендацій:
1) скрізь віддавати перевагу лампам розжарювання;
2) експонувати на виставках історичні документи на папері низької
якості не більш 3 років з 25 (Е=50 лк), вироби з бавовняного волокна
й документи на бавовняному папері — не більш 5 років з 25 (Е=150 лк);
3) фотографувати документи, книги й твори мистецтва на основі
целюлози один раз у рік (Е=5000 лк);
4) сховища відокремлювати від читальних залів, висвітлювати
мінімально.
Рівень освітленості в діапазоні видимого спектра не повинен перевищувати: на вертикальній поверхні стелажа, на висоті 1 м від підлоги – 20–50 лк, на робочих столах – 100 лк [10, с. 47].
Освітлення в сховищах може бути природнім і штучним.
Природне освітлення у сховищах допускається розсіяним світлом, за
умови застосування на вікнах світлорозсіювачів, регуляторів світлового
потоку, захисних фільтрів, штор, жалюзі, фарбування скла.
Так, наприклад, книгосховище відкритого доступу може мати
невеликі прорізи для вікон у верхній частині стін, щоб забезпечити
надходження розсіяного світла. Для читальних залів потрібні найбільші
прорізи для вікон. А книгосховище закритого типу великої бібліотеки
може бути зовсім без вікон і міститися в баштовій чи підземній споруді.
Вікна читальні повинні бути повернуті на південь, а в книгосховищі
можуть виходити на північ. Колір фарби для стін книгосховища залежить
від типу будинку та від вікон – стелі краще залишати білими. Якщо
вікна розташовані правильно, біла стеля найкраще відбиватиме світло
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і розсіюватиме його у приміщенні. Іноді шибки у книгосховищі замазують
білою фарбою, закривають зеленими або білими шторами. Є рухомі
штори спеціальної конструкції, що дозволяє закривати потрібні місця
вікон. Нерідко для вікон книгосховища використовують спеціальне скло –
фальконьє, що теж захищає інтер’єр від сонця. Якщо вікна книгосховища
виходять на сонячну сторону, треба, щоб були віконниці, які можна
закривати [12, с. 71].
Сонячне світло є одним з факторів, що згубно діють на основу паперу
й барвники. Під впливом ультрафіолетових променів папір жовтіє
й втрачає механічну міцність, а більшість текстів вицвітає, руйнуються
також і шкіряні плетіння. У зв’язку з цим рекомендується ставити стелажі
в сховищах таким чином, щоб документи були освітлені мінімально
[2, с. 103–104].
Ступінь руйнування документів залежить від сили й тривалості дії на
них світла. Захист документів від сонячного світла можна забезпечити
трьома основними способами: повною ізоляцією сховища від природного
освітлення; скороченням кількості сонячного світла, що проникає
в сховище; фільтрацією сонячного світла для виключення (або зведення
до мінімуму) шкідливої радіації.
Вибір того або іншого способу обмеження сонячного випромінювання
залежить від конкретних умов (географічного місця розташування
архіву, інтенсивності сонячної радіації, матеріальних ресурсів). Для
цього нерідко в сховищах використовуються штори, занавіси, жалюзі,
ставні [10, с. 38].
Щоб захистити книги від сонячного випромінювання, для вікон
книгосховища підбирають скло зеленого та світло-жовтого кольорів,
які вбирають із спектра сонячних променів ті, що найбільше шкодять
книгам [12, с. 71].
Найпростішим і радикальним засобом захисту документів від
шкідливого впливу сонячних променів можна вважати повну ізоляцію
сховища від денного світла. Тому проблема захисту документів від світла
або взагалі не виникає, або вирішується досить просто в підземних
сховищах і в сховищах, обладнаних компактними пересувними
стелажами.
У спектрі сонячного світла найбільш небезпечними для книг
є фіолетове та ультрафіолетове проміння. Власне кажучи, будь-яке світлове
випромінювання шкодить книгам, різниця тільки в ступені інтенсивності
дії і в строках руйнування паперу. Більша частина світла, що досягає
поверхні землі, перетворюється в тепло, мала частина поглинається
матеріалами й стає відповідальною за їхню фотохімічну деструкцію.
Звичайно, говорячи про світло, ми маємо на увазі спільну дію світла в його
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видимій й ультрафіолетовій частинах. Однак лише дуже вузька область
видимої частини спектра (400–500 нм – синього і фіолетового кольору)
є небезпечною. Середня й далека області ультрафіолетового спектра
(100–300 нм) повністю блокуються склом. Реальним злом є дуже невелика
область сонячного спектра поблизу ультрафіолетового й відповідно
невелика частина флюоресцентного спектра (300–400 нм). Енергія в цій
частині спектра руйнує всі органічні матеріали [5, с. 22].
Усунення ультрафіолетового компонента денного світла є серйозною
проблемою для музеїв, розташованих у південних широтах. З цією
метою розробляються різні фільтри, що затримують ультрафіолетове
випромінювання, якими забезпечуються шибки, скло вітрин
і виставкових шаф [9, с. 27].
Найважливішим у штучному освітленні є світильники, тобто
освітлювальні прилади близької дії І (до 60 м). Світильники бувають
загального освітлення, тобто розміщені незалежно від робочого місця,
і місцевого, що спрямовують світловий потік безпосередньо на об’єкт
бачення. Світильники мають різну конструкцію і форму. За розподілом
світлового потоку у простір вони можуть бути прямого, розсіяного
і відбитого світла.
Для шкільних і бібліотечних приміщень найбільш придатні світильники відбитого світла, хоча можна використовувати і світильники
розсіяного світла. Але світильники прямого світла для бібліотек
непридатні зовсім. У конструкціях багатьох світильників передбачено
й обмеження сліпучої дії джерела світла. При цьому використовують
молочно-біле, матове та опалове скло і різні спеціальні прилади. Для
бібліотек придатні й світильники розсіяного світла у формі кулястого
ковпака з молочного скла – вони теж дають рівномірний потік світла.
Крім підвісних світильників, застосовують лампи настільні та настінні,
а також лампи, спеціально змонтовані на стелажах. А в деяких бібліотеках
на стелажах встановлюють рухомі лампи, що дає можливість освітлювати
тільки ту частину полиці, де працює бібліотекар [12, с. 71].
Останнім часом у бібліотеках все більше застосовують люмінесцентні лампи. Вони здебільшого мають форму скляної запаяної трубки,
в якій перетворення електричної енергії у світлову здійснюється за
допомогою певного люмінофору. Перевага люмінесцентних ламп у тому,
що їх світлова віддача у два, а то й три рази більша, ніж у звичайних. До
того ж їх світло наближається до спектра денного світла. Використання
люмінесцентних ламп в економічному відношенні вже виправдало
себе, проте їх вплив на папір й інші компоненти книги, а також
гігієнічне значення ще не вивчено. Люмінесцентні лампи встановлюють
в арматурах різних конструкцій [4, с. 114].
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До їх недоліків відносять низьку світлову віддачу, малий термін
служби й склад випромінювання, що сильно відрізняється від сонячного
спектра, що приводить до викривлення спостережуваних кольорів.
Для книгосховищ розробляються нові джерела світла; зокрема,
закордонні дослідники пропонують люмінесцентні лампи з подвійним
шаром люмінофора. Природне світло намічається виключити й у читальних залах.
Сучасна люмінесцентна лампа має світлову віддачу в 4–5 і термін
служби в 10 раз більші, ніж лампа розжарювання [3]. Вітчизняна
промисловість виготовляє кілька видів люмінесцентних ламп, що
відрізняються за спектральним випромінюванням залежно від
властивостей люмінофора, що покриває внутрішні стінки розрядної
трубки: ДД(ЛДЦ), ЛХБ, ЛБ і ЛТБ. Випромінювання перших двох близьке
до середнього денного світла (Тс=6500 ДО и 4850 ДО), інших – до спектра
лампи розжарювання (Тс=2700 ДО и 3500 ДО). Для правильності передачі
кольору люмінесцентні лампи бажані при освітленні музейних
виставок, а економічність робить їх незамінними в читальних залах.
До недоліків люмінесцентних ламп слід віднести падаючу вольтамперну
характеристику, що вимагає для стабілізації струму додаткових
баластових обладнань і необхідність у досить складних пускових
пристосуваннях. Однак з погляду збереження книг і інших матеріалів
на основі целюлози самим значним недоліком люмінесцентних ламп
є присутність у їхніх спектрах досить великої ультрафіолетової складової
[7, с. 28]. Виходячи з вищевикладеного, для обмеження руйнівної дії
світла доцільним вбачається наступне:
•• постійні виставки освітлювати лампами розжарювання;
•• у читальних залах, користуючись люмінесцентним освітленням,
застосовувати лампи ЛБ і ЛТБ;
•• сховища відокремлювати від читальних залів і, по можливості,
не освітлювати.
Найбільш значним із запропонованих змін є встановлення рівня
сумарного опромінення за рік – максимального числа люкс-годин.
Для експонатів високої чутливості цю норму передбачено обмежити
53800–12000 люкс-годин/рік. При рівні освітленості 100 люкс її річний
вплив оцінюється в 0,5 млн. люкс-годин [9]. Виходячи з цих даних,
можна розрахувати рекомендований час перебування експоната на
експозиції. Відповідно до «Інструкції з обліку й зберігання музейних
цінностей» у нашій країні заборонене експонування акварелей, гравюр
і т. п. понад три місяці. Несприятливий вплив світла на твори мистецтва
вимагає особливої обережності при кінозйомках, телевізійних передачах
і фотографуванні у виставкових залах і сховищах. Повинне бути, по
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можливості, виключене нагрівання експонатів, а спеціальне освітлення
необхідно включати тільки на час знімання.
У якості джерел світла можуть використовуватися лампи розжарювання.
Діапазон експозицій початкової ділянки з врахуванням індивідуальних особливостей кожного окремого процесу опромінення
дозволяє наступне: щорічне фотографування історичних документів на
низькосортному папері, книг і творів мистецтва на основі целюлози
з Е (освітленість)=5000 лк і t (година експонування)=20 мни; використання
літератури в читальному залі протягом 12–30 годин на місяць; з Е=100 лк;
при 7-годинному робочому дні експонування на виставці історичних
документів на поганому папері – не більш 3 років з 25 з Е=50 лк і виробів
з бавовни або бавовняного паперу – не більш 5 років з 25 з E=100 лк [10, с. 47].
Постійне зберігання документів повинне здійснюватися в темряві.
Усі види робіт з документами повинні проводитися при обмежених або
технологічно необхідних рівнях освітлення [12, с. 83].
Отже, ефективне зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках
потребує правильного режиму освітлення сховищ, до якого існують
особливі вимоги. Природне освітлення у сховищах допускається тільки
розсіяним світлом, за умови застосування на вікнах світлорозсіювачів,
регуляторів світлового потоку, захисних фільтрів, штор, жалюзі,
фарбування скла. Штучне освітлення забезпечується світильниками
загального освітлення, тобто розміщеними незалежно від робочого місця,
і місцевого освітлення, що спрямовують світловий потік безпосередньо
на об’єкт. За розподілом світлового потоку у простір світильники можуть
давати пряме, розсіяне і відбите світло. Останнім часом у бібліотеках
застосовують переважно люмінесцентні лампи, спектр яких наближений
до спектра денного світла.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК
Найскладніша проблема старих книг завжди розглядалася як
завдання перемогти час – це означає, що книги й подібні їм документи
в доступний для огляду період можуть перетворитися на паперовий
порох, якщо не будуть вжиті заходи до їхнього перенесення на більш
стійкий носій. На жаль, повністю замінити видачу пам’яток друку та
рукописів друкованими типографським способом копіями фізично
неможливо. І розв’язання проблеми полягає в переведенні документів
на різноманітні мікроносії інформації.
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Переклад інформації у більш компактні форми – мікрофільми,
микрофіші, магнітні й оптичні диски – дозволяє створити страхові
фонди, що мають певні переваги: зручність переміщення й гарантії
недоторканності, зниження ймовірності розкрадання, можливість
збереження в екстремальних ситуаціях. Але, так само, як і традиційні,
нові носії інформації породжують проблему їх зберігання, реставрації
й стабілізації.
МІКРОКОПІЮВАННЯ – виробництво копій, сприйняття яких можливе
тільки за допомогою збільшувального пристрою [16; 106].
МІКРОФІЛЬМ – рулонна фотоплівка, кадри якої містять мікрозображення, одержані фотографічним способом і об’єднані спільністю змісту
[16; 106].
МІКРОФІЛЬМУВАННЯ – сукупність процесів виготовлення, зберігання
й використання мікрофільмів; фотографування документів для
формування фільму [16; 106].
МІКРОФІША – носій інформації у вигляді прямокутної фотоплівки,
на якій у певній послідовності розміщено кадри з мікрозображеннями
документів [16; 106].
МІКРОФОРМИ – видання або примірники книги зі зменшенням
від 7,5 до 50 разів, найчастіше у вигляді мікрофільмів (на рулонній
світлочутливій плівці довжиною не більше 300 м і послідовним
розміщенням кадрів), мікрофіш і мікрокарт (на непрозорому матеріалі)
[16; 106].
Мікрографування – це перенесення текстів документів на мікроформи
(МФ) (застосовуються два види мікроформ: мікрофільми та мікрофіші),
воно має багату історію, оскільки застосовується у бібліотеках і архівах
з початку 30-х років ХХ ст. [1].
Мікрографія – це перенос текстів книг, журналів, газет, креслень та
ін. на мікроформи (МФ), тобто на мікрофільми й мікрофіші. Останнім
МФ не потрібні великі приміщення: увесь фонд бібліотеки, перезнятий
на мікроформи, може перебувати в одній шафі, у декількох ящиках.
Виконані на фотоплівці, вони меншою мірою, ніж книги, вимагають
особливих температурних умов. Мікроносії повною мірою забезпечують
збереження фонду, у тому числі вони дозволяють не торкати стародавні
й найцінніші видання, а видавати читачам їх дублікати, зроблені на МФ.
Каталоги фонду мікроносіїв можуть бути переведені в комп’ютерний
формат і в такий спосіб швидко й повно використовуватися при будьяких змінах і модифікаціях електронного устаткування [9; 48].
Архів мікроносіїв призначений як для тривалого зберігання
й користування, так і для поточної роботи з документами, забезпечує
виготовлення дешевих копій мікроформ і дозволяє створити страховий
213

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
фонд документів зі строком зберігання понад сто років, повністю
відновлювати втрачену або застарілу інформацію в електронному архіві.
Довговічність плівок, магнітних стрічок і дисків відома. Але відома
й проблема втоми цих матеріалів при постійному використанні.
З усіх наявних сьогодні непаперових носіїв інформації найбільше
стабільні з погляду довговічності плівки для мікрофільмів. Відповідно
до міжнародної класифікаційної системи вони поділяються на плівки
середньострокового зберігання (10 років), тривалого (100 років)
і постійного зберігання (понад 100 років) [6; 38].
У бібліотеках застосовуються два види мікроформ: мікрофільми
та мікрофіші. Вид МФ визначається форматом носія (рулонна чи
форматна плівка), а також способом розміщення мікрозображення на
ньому. За видами зображення розрізняють негативні і позитивні МФ.
Як правило, фонд мікрофільмів комплектується негативною (охоронною)
і позитивною (робочою) копіями документів. Для кожного з цих
видів режим збереження і використання є різним і регламентується
державними стандартами [5].
Негативна копія є страховою, для обслуговування користувачів не
видається.
Архівні мікроформи призначені для зберігання і використання
на правах і замість оригіналу. Вони поділяються на мікроформи
довгострокового зберігання (архів негативів) та мікроформи постійного
збереження – страхові копії, які виготовляються за спеціальною
технологією на високоякісній плівці. У страховому фонді зберігається
майстер-негатив (негатив 1-го покоління). В архіві негативів, з яких
виготовляється робоча копія, зберігається негатив [5].
Позитивні мікроформи (робочі) призначені для поточного
використання.
На самому початку мікрофільми робилися на ацетилцелюлозній
і триацетатній фотоплівках, але вони, в остаточному підсумку, виявилися
нестійкими. У середині 70-х рр. ХХ ст. їх місце посіла плівка на основі
складного ефіру. Ось чому для виготовлення мікроформ, особливо для
архівних і страхових фондів, широко використовуються плівки на
поліефірній основі зі сріброгалоїдним, світлочутливим шаром. Для
цієї плівки характерна велика фізична міцність і хімічна стабільність
основи [4].
Так, німецька дослідницька асоціація (Deutsche Forchungsgemeіnschatt
DFG) бере активну участь у роботах із забезпечення захисту матеріалів.
При виділенні коштів на проекти переважає думка, що в цьому процесі
гігантський потенціал методів оцифровки (з погляду зручності доступу)
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повинен сполучатися з високою стабільністю мікрофільмів при
довгочасному зберіганні [3; 7].
Дане дослідження було ініційовано з метою вивчення взаємозв’язку
цих двох методів і з’ясування того, як можна вигідно об’єднати їх.
Результатом став детальний звіт про технічні вимоги й переваги
мікрофільмування як основи для оцифровки. Звіт підказує, як знайти
максимальну користь із застосування кожної технології й забезпечити
оптимальний доступ у комбінації з найкращим захистом.
При зйомках контрастного матеріалу (наприклад, тексту, малюнків
або гравюр) можна застосовувати для мікрофільмування усі види
панхроматичних плівок на поліефірній основі (протиореольна плівка
AHU – mіcrofіlm Antіhalatіon Under-coated). Останнім часом ця плівка
оптимізована для технології оцифровки. З іншого боку, півтонова плівка
(наприклад, Kodak 2468, Kodak 3468) буде найкращим носієм для зйомок
оригіналів з більшою кількістю сірих півтонів (репродукції фотографій або
кольоровий матеріал, який перезнімають на чорно-білу плівку). У такий
спосіб робиться позитив. Помітно поліпшити відтворення півтонів можна
шляхом спеціальної обробки при прояві плівок AHU [3; 11].
За своїм походженням мікроформи поділяють на два види:
оригінальні мікродокументи і мікрокопії. Першими за часом виникнення
є мікрокопії (рукописів, книг, газет, малюнків, креслень тощо), що
зменшують розміри оригіналу в кілька разів (10, 100 і більше). Мікрокопії
завжди передує документ на паперовій основі [7].
Залежно від матеріальної основи мікроформи розподіляють на прозорі
(аркушний мікрофільм для швидкого здійснення інформаційного пошуку)
і непрозорі (мініатюрне факсиміле, мікрокадр, мікротейк і мікрострип,
мікрокриїт, мікролено) [7].
За матеріальною конструкцією розрізняють рулонні мікроформи
з лінійним розташуванням мікрозображень, плоскі носії з двомірним
розташуванням мікрозображень (ФШ, непрозорі МК), складені
мікроформи (клясерні карти типу «джекет», апертурні карти) [7].
Залежно від інформаційної місткості розрізняють мікроформи великі
(рулонні МФ на котушках місткості до 44 тис. кадрів, ультрафіші – до
3 тис. кадрів) і малі (ФШ до 60–100 кадрів, непрозорі МК до 100 кадрів,
апертурні карти до 8 кадрів) [7].
Мікроформи відносяться до документів, які зчитуються машинами,
для їхнього створення й використання необхідні спеціальні апарати
(читально-копіювальний або зчитувальний апарат) [7].
Основні способи одержання копій, що використовуються в репрографії
умовно поділяються на фотографічні, фотоелектричні та інші, залежно
від типу носія зображення.
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Фотоелектричним способом копії документів одержують за
допомогою копіювально-розмножувальних апаратів фірми «Ксерокс»;
фотографічним – мікрофільмування здійснюється з використанням ліній
«Пентакта», «Докуматор‑5», «Докуматор‑7» та ін. [4].
Мікрофільмування – мікрофотокопіювання, галузь техніки, що
здійснює одержання фотографічним способом зменшених у десятки
й сотні раз копій (мікрофільмів) з різних оригіналів (рукописів, креслень,
малюнків, друкованих текстів); процес виготовлення мікрофільмів.
Мікрофільмування – один із засобів оргтехніки – застосовується
в інформаційних центрах, архівах, бібліотеках, науково-дослідних,
проектно-конструкторських і інших установах – там, де часто доводиться
мати справу з великим масивом документальної інформації [10; 16].
Техніка фотозйомки відома давно. Перші роботи з мікрофільмування
відомі на початку ХІХ ст. і пов’язані з іменами виготовлювача оптичних
приладів англійця Д. Дансера й французького фотографа Л. Ж. М. Дагера.
Велика заслуга в розвитку мікрофільмування документальних матеріалів
у Росії належить Е. Ф. Буринському, одному з основоположників наукової
й судової фотографії. Науково-технічний прогрес, що викликав різке
збільшення обсягу науково-технічної інформації, обумовив використання
мікрофільмування в багатьох сферах виробничої й наукової діяльності.
Уперше мікрофільми почали виготовляти в останній третині XІX ст.
(зокрема, у Франції). Метод добре себе зарекомендував. У Німеччині
газети стали переноситися на мікрофільми вже починаючи з 40-х рр.
XІX ст., однак цей процес перервала війна.
Мікрофільмування знову почало розвиватися, і в 1958 р. в Інституті
з вивчення газетних видань у Дортмунді була відкрита спеціальна
лабораторія. Починаючи з 1965 р., усі зусилля в цьому напрямі
сконцентрувалися на створенні єдиного центру: був відкритий Архів
мікрофільмів німецькомовної періодики. Чорно-білі мікрофільми,
що стали загальноприйнятою нормою (DІN19057) при зйомці газет
у Федеративній Республіці Німеччини й в усьому світі, повністю себе
виправдали. Після винаходу крокової камери, що дозволяє зняти газетний
розворот, і введення поділу між галоїдосрібним негативом і мікрофільмом
для користувачів ця методика одержала значне поширення. Сьогодні
значна частина німецької періодики вже переведена на чорно-білі
мікрофільми. Багато газет перезнімаються буквально після виходу із
друкарні [2; 75].
У 1960–70-х рр. досягнуті значні успіхи у виробництві більш
досконалих фотоматеріалів і устаткування для мікрофільмування.
Одержані нові матеріали для т. зв. моментальної «сухої» обробки,
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розроблені способи мікрофільмування кольорових оригіналів на
кольорову плівку, що значно розширює інформаційні можливості
мікрофільму й краще передає художню цінність оригіналу.
Техніка мікрофільмування дозволяє одержувати мікрофільми зі
зменшенням більш ніж у 200 разів; у цьому випадку, наприклад, на
одну микрофішу можна зняти до 8 тис. книжкових сторінок (тобто
понад десять томів БСЕ). Перспективне застосування мікрофільмування
в обчислювальній техніці, зокрема для введення інформації з мікрофільму
в ЦОМ і висновку на мікрофільм. Ведуться дослідження з використання
в мікрофільмуванні лазерних обладнань [11].
Мікрофільм – зменшена копія документа, одержана фотографічним
способом, що містить одне чи кілька текстових і графічних мікрозображень, об’єднаних спільним змістом [7].
При мікрофільмуванні використовують наступне устаткування:
апарати для покадрової зйомки на нерухомий носій (рольну мікроплівку
або микрофішу) і устаткування для динамічної або щілинної зйомки
мікрофільмів (носій і оригінал перебувають у постійному русі), апарати
для контактного друку мікрофотокопій, обладнання для хімічної обробки,
сушіння й монтажу мікрофільмів, читальні апарати для контролю
й читання мікрофільмів, читально-копіювальні апарати для одержання
збільшених копій документів, наприклад, електрографічним методом,
устаткування для зберігання мікрофільмів (бокси, шафи, картотеки) [11].
Технологія мікрофільмування принципово не відрізняється від
звичайного фотографування; різниця полягає лише в тому, що для
мікрофільмування застосовують спеціальну оптику, фото- і кіноплівки
з більш високою, ніж у фотографії дозвільною здатністю (від 200 до
500 ліній і більш на 1 мм). Дублікати мікрофільмів виготовляються
на діазоплівці, візикулярній плівці, на якій зображення створюється
дрібними світлорозсіючими пухирцями у світлочутливому шарі, і на
інших фотоматеріалах.
За часом появи мікрофільми поділяються на два види: мікрофільмикопії і мікрофільми-оригінали.
Мікрофільм на рулонній плівці називається рулонним мікрофільмом.
Він може складатися з одного, кількох рулонів і на одному рулоні може
бути кілька мікрофільмів. Такі носії, інформація на яких розміщується
послідовно по всій довжині рулону – сторінка за сторінкою, креслення
за кресленням, відносять до лінійних чи безупинних мікрооригіналів.
За простотою й швидкістю виготовлення рулонні мікрофільми
перевершують всі інші. За одну годину можна зняти до 30 000 сторінок
при зйомці в апаратах з автоматичною подачею сторінок оригіналу.
Перевага рулонних мікроносіїв полягає ще й у тому, що на них може
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бути знята велика кількість кадрів-документів, при цьому виключається
можливість втрати частини сфотографованих документів. Рулонні
мікрофільми порівняно дешеві [7].
До недоліків рулонних мікрофільмів можна віднести складність
пошуку окремого документа у їхньому масиві; складність внесення
змін і додатків; підвищене зношування плівки, оскільки при кожному
пошуку потрібно переглядати увесь рулон; неможливість прямого
доступу до документа й ін.
Попри це, рулонні мікрофільми широко використовуються
як носії інформації при виготовленні одиничних примірників
мікрооригіналів, при створенні архівних фондів, організації масивів
документів одноразового користування в НДІ, на підприємствах та ін.;
при мікрофільмуванні документів великих обсягів для мініатюризації
бібліотечного й довідково-інформаційного фонду, створення його
страхової частини.
Мікрофільм у відрізку – мікрофільм на рулонній плівці у вигляді
відрізка довжиною не більше 230 мм. Відрізки мікрофільму уперше
були застосовані в 1950-х роках для збереження і ручного пошуку
мікрофільмів. При використанні даної системи рулонну плівку після
експонування й обробки розрізають на відрізки по 5–10 кадрів. Ці відрізки
вкладаються потім у наклеєні на стандартні планшети прозорі конверти.
Планшети з відрізками мікрофільму зберігаються в теці. Пошук необхідної
інформації здійснюється за змістом, у якому вказуються номер планшета,
а також координати кадру по вертикалі (номер конверта) і горизонталі
(номер кадру) [7].
Мікрофіша (МФ) – плоска мікроформа з розташуванням мікрозображень у формі сітки. Мікрофіша – це відрізок фото-, діазо- чи везикулярної
плівки стандартного формату 75х125 мм, 105х148 мм, 180х240 мм, на
якій у заданій послідовності розташовується мікрозображення. Читати
мікрофішу можна на зчитувальному апараті за допомогою діапроектора. Мікрофіші бувають оригіналами (з використанням систем ЕОМ)
і копіями документів [7].
Залежно від кратності зменшення зображення при зйомці й кількості
кадрів мікрофіш їх розділяють на:
•• мікрофіші (кратність зменшення від 18 до 24, кількість кадрів від
60 до 90);
•• супермікрофіші (кратність зменшення від 50 до 60, кількість кадрів
від 200 до 300);
•• ультрамікрофіші (кратність зменшення від 100 до 150, кількість
кадрів до 3200).
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Інформаційне поле мікрофіші складається з поля заголовка і растрового поля. Зверху розміщається зчитаний людиною заголовок, що відбиває
зміст документа. Запис мікрозображень у растровому полі проводять
послідовно в горизонтальному й вертикальному напрямах; у рядку –
зліва або направо, у графі (колонці) – зверху вниз [7].
Велика кількість фахівців, в основному закордонних, схиляється до
мікрофільмування. А причини такі:
1) мікрофільмування є найбільш надійним і економічним способом
переформатування паперових носіїв, що існують уже із середини
XІX століття;
2) виготовлення й зберігання мікрофільмів є стандартизованим;
3) інформація на мікрофільмах гарної якості легко сканується на
оптичні диски. Тому надалі, якщо це буде економічно виправдано,
будь-яка бібліотека зможе розбудовувати свої програми по збереженню
й доступності, використовуючи досвід з мікрофільмами;
4) усі програми переформатування, особливо газет великого формату,
що існують у найбільших бібліотеках світу (Бібліотеці Конгресу,
Британській бібліотеці, Національній бібліотеці Франції, Бібліотеці
Народове у Варшаві, у Російській державній бібліотеці, ГПНТБ Росії,
у більшості академічних бібліотек США), розраховано на виготовлення
35 мм плівки. Починаючи з 1960–1970-х рр., коли серйозно була
усвідомлена проблема погіршення фізичного стану паперу, цей спосіб
став провідним інструментом збереження інформації з друкованих
джерел [8; 52].
Відбір видань для мікрофільмування здійснюється при необхідності
створення страхового фонду, захисту видань від передчасного зношення,
доукомплектування фонду, мініатюризації фонду відповідно до профілю
його комплектування, звільнення площі зберігання.
Виявлення видань для мікрофільмування здійснюється на підставі
аналізу частоти використання і їх цінності, фізичного стану, часу видання,
аналізу відмов користувачам з метою виявлення відмов через причину
«зайнято», «знаходиться на абонементі».
Компроміс між збереженням й використанням книжкових пам’яток
досягається, як правило, забезпеченням нормальних умов зберігання,
своєчасним упакуванням або інкапсулюванням (у випадку архівних
документів) і наданням мікроформ замість оригіналу. Конфлікт
між збереженням й копіюванням може бути згладжений шляхом
диференційованого підходу до вибору мікроформ для документів різного
виду й обладнань для зйомки, які бережуть оригінали [6; 39].
У багатьох країнах світу на мікроформи переводяться, перш за все,
газетні фонди. Для цього є важливі підстави. Саме газети містять важливу
інформацію для наступних поколінь і інтенсивно використовуються.
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Газетний папір має низьку якість і швидко стає непридатним для
користування. Газети неможливо пересилати по МБА через великий
формат. До того ж мікрофільмування надає можливість економити
90% площі. Зокрема, у Німеччині, Росії, США значна частина періодичних
видань після надходження до бібліотеки перезнімається негайно [13; 7].
Побоювання бібліотек, що зйомка заподіє шкоду газетним плетінням,
є необґрунтованими, якщо, звичайно, мікрофільмуванням займаються
фахівці, які використовують відповідну техніку (хоча б призматичну
камеру). Відмова ж від зйомки з побоювань за плетіння не є альтернативою,
тому що тим самим проблема залишається невирішеною.
Газетний папір починає руйнуватися вже через 25 років, а завдяки
багаторазовому використанню цей процес прискорюється. Вже зараз
в Україні 1,5 тис. газет, які потребують ретельної реставрації і не
можуть використовуватися ні читачами, ні у бібліографічній роботі. На
основі даних, одержаних завдяки проведенню досліджень «Принципи
і умови забезпечення збереженості газетних фондів найбільших
бібліотек» та «Фонди ХДНБ: формування та використання», ХДНБ почала
мікрофільмування українських газет за період з 1873 по 1930 рр. Було
проведено велику підготовчу роботу, ще раз вивчено фізичний стан
газет. Генеральний і читацький каталоги звірено з фондом і на цій основі
складено робочу картотеку. Виявлялися лакуни, бо відразу ставилася мета,
по можливості, зробити мікрокопії і на ті номери або роки, що відсутні
в бібліотеці. Такий підхід допоміг у формуванні повного комплекту газети
«Харьковские губернские ведомости» за 1883–1916 рр. на мікрофільмах.
Лакуни були заповнені за допомогою Харківського історичного музею
та ЦНБХДУ. Мікрофільмовано також газети «Харьковский листок» та
«Южный край» [12; 7].
Мікрофільмуванню з метою економії площ підлягають також
примірники маловикористовуваних видань. Їх виявлення здійснюється
під час перевірки фонду і приведення його у відповідність до наявного
профілю комплектування. Переведення на мікроформи паперових
документів є частиною реалізації програми збереження документів
у національному масштабі. При цьому, насамперед, враховується історикокультурне значення документів. Створюються страхові фонди рідкісних
та цінних видань. Така робота вже багато років здійснюється у НБУ
ім. Вернадського, ХДНБ ім. В. Г. Короленка та інших книгозбірнях.
Відповідно до «Програми збереження бібліотечних та архівних
фондів на 2000–2005 рр. в Україні» було передбачено створення
міжвідомчих регіональних центрів консервації і репрографії на базі НПБУ,
ЛНБ ім. В. Стефаника, ХДНБ ім. В. Г. Короленка, ОДНБ ім. О. М. Горького,
а також галузевих і регіональних служб репрографії та ремонтно220
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палітурних робіт при ОУНБ та відомчих бібліотеках. Одним з головних
завдань цих структур мало бути репродукування саме рідкісних і цінних
видань [14].
Перелік документів, які підлягають мікрофільмуванню, визначається провідними фахівцями і затверджується дирекцією бібліотеки.
Документи, відібрані для мікрокопіювання, повинні мати чорно-біле
виконання, рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення.
Облік страхового фонду мікрокопій унікальних документальних
пам’яток Національного архівного фонду з паперовою основою ведуть
у рулонах мікрофільмів, за одиницю виміру беруть кадр мікрофільму.
Виготовлені страхові копії та копії фонду користування підлягають обліку
за книгою обліку надходжень до страхового фонду та фонду користування
унікальними документальними пам’ятками Національного архівного
фонду.
Страховою копією для унікальних документальних пам’яток з паперовою основою є негативний мікрофільм 1-го покоління, виготовлений
на чорно-білій рулонній плівці. Під час створення страхового фонду
водночас виготовляють обов’язковий комплект фонду користування.
До нього входять позитивний мікрофільм 2-го покоління (виготовлений
із негативного мікрофільму 1-го покоління) та мікрофільм 3-го покоління,
виготовлений із позитивного мікрофільму [15].
У державних і галузевих державних архівах зазначена робота має
плановий характер і виконується силами лабораторій мікрофотокопіювання
та реставрації документів (відділів фізичної збереженості документів) [15].
Мікрофільмуванню не підлягають видання, що вимагають кольорового
копіювання та ті, що мають слабку тональність тексту. Якщо сторінки
зшиті занадто близько до тексту, видання копіюється лише за нагальної
необхідності. Дефектні видання з надірваними, пропущеними або
випадаючими сторінками підлягають копіюванню після проведення
попереджувального ремонту і відновлення втрачених сторінок.
Видання, що мають брудні плями, зморшки, згини, підлягають
очищенню і вирівнюванню сторінок. Отримані мікрофільми та мікрофіші
включаються до спеціалізованих фондів (основного та підсобного).
Мікроформи документів потребують спеціальних умов зберігання,
що повинні відповідати вимогам державних стандартів (1,5) [4].
Режим зберігання визначається температурою та вологістю, від цього
залежить довготривалість зберігання. Так, чорно-біла мікроплівка на
поліефірній основі зі сріброгалоїдним носієм зображення може мати
експлуатаційний термін зберігання до 500 років, якщо зберігається
у належних умовах [4].
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Щільність намотки рулонів мікрофільмів повинна бути такою, щоб
внутрішній діаметр дорівнював не менше 30 мм, емульсійний шар зовні –
для страхових мікрофільмів, а всередині – для мікрофільмів поточного
користування. Мікрофільм необхідно перемотувати рівномірно без
ривків, зі швидкістю не більше 10 м/хв. Кінець та вільні витки плівки
при перемотуванні не можна опускати на підлогу [4].
Мікроформи (МФ) необхідно брати за край, не торкаючись поля
зображення.
Користувачам видається тільки позитивна плівка, негативи є недоторканними.
При зберіганні МФ необхідно слідкувати за станом пакування
і заміняти їх при пошкодженні. Мікрофільми зберігаються в коробках
із вологонепроникного картону. Негативні та позитивні плівки
зберігаються нарізно. Мікрофіші зберігаються в конвертах. На коробках
і конвертах для їх зберігання проставляються пізнавальні надписи
(шифри) чорним чорнилом. Конверти з мікрофішами розставляються
в шафах у вертикальному положенні. Мікрокопії повинні оберігатися
від різких механічних дій та ушкоджень.
У бібліотеках, які працюють з мікрофільмами, час від часу виникає
необхідність транспортування документів на мікроплівці. У таких
випадках слід дотримуватись певних правил. Перед транспортуванням
МФ повинні пройти акліматизацію (витримуватися не менше 3-х годин
в закритих коробках при температурі 18–20%С, вологість 50–55%, а потім –
у відкритих коробках не менше 10 годин для постійного зберігання) [4].
Щоб не допустити конденсації вологи на МФ та запобігти механічним
пошкодженням, пакування повинне захищати МФ від ударів, проникнення вологи, пилу, сонячних променів.
Мікрографування у порівнянні з іншими способами переформатування
має такі переваги:
•• МФ юридично захищені, оскільки дані, які вміщені на них, неможливо змінити, а відображення є адекватним оригіналу;
•• технологічні проблеми мікроформування в основному вирішені;
•• розроблені й успішно використовуються різноманітні процеси
мікроформування, обробки та зберігання документів;
•• не викликає сумнівів економічна доцільність створення, дублювання та розповсюдження документів на мікроформах, оскільки
вони дають можливість економити місце у порівнянні з паперовими носіями на 90–95%, мають високу концентрацію інформації
та потребують невеликих витрат на догляд;
•• мікроформи відрізняє тривалість збереження: термін існування
мікроносія практично необмежений – понад 100 або навіть і 500 років;
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•• мікроформи стандартизовані в міжнародному масштабі;
•• відпрацьовані можливості перегляду мікроформ за допомогою
різноманітних читальних апаратів;
•• до мікроносія неможливо занести вірус;
•• мікроформи дозволяють у будь-яку хвилину ввімкнутися
в електронно-обчислювальну інформаційну систему;
•• при високій якості і наявності спеціального сканера мікрофільм
може бути переведений у машиночитабельну форму;
•• доступність для широкого кола читачів рідких видань, що мають
велику історичну або художню цінність, і сприяє збереженню
оригіналів документів, крім можливості їх ушкодження від частого
користування;
•• дозволяє оперативно розмножувати копії мікрофільму й друкувати
з нього копії документів;
•• скорочує транспортні витрати (тому що із застосуванням мікрофільмування значно зменшуються маса й розміри поштових відправлень) [10].
Підключення фондів мікроносіїв до електронної системи здійснюється
за допомогою сканерів, у тому числі тих, що мають замінні модулі для
рулонної плівки, мікрофішей або перфокарт із уклеєними кадрами.
В той самий час мікроформи мають і недоліки, а саме:
•• доступ до документа більш повільний, ніж при використанні
доброякісної (дорогої) електронно-обчислювальної системи;
•• апарати для читання мікрофільмів та мікрофіш незручні, що викликає труднощі у читанні тексту з екрана (у порівнянні з читанням
на папері), а тому ставлення користувачів до них байдуже;
•• пошук вручну потрібного матеріалу, необхідне багаторазове
перемотування котушки для віднайдення потрібного кадру;
•• дуже швидкий перенос інформації в накопичувач (у порівнянні
з автоматизованими засобами);
•• при багаторазовому використанні плівка мікрофільму вкривається
подряпинами;
•• кожна наступна копія втрачає дозволяючу можливість на 10%,
якість відбитків знижується;
•• важко контролюється дотримання необхідних вимог процесу
мікрофільмування, причому якість зображення можна визначити
лише по закінченні процесу мікрофільмування, дефектні кадри
повинні перезніматися і врізатись у страховий негатив [4].
У зв’язку з цим створення мікрокопій фонду в одній бібліотеці – справа
дуже копітка й потребує великих витрат. Тому виникає необхідність
координації зусиль бібліотек та інших закладів в цьому питанні, що
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має забезпечити створення в Україні регіональних центрів консервації
і репрографії, як це зазначено у «Програмі збереження бібліотечних та
архівних фондів на 2000–2005 рр.».
Враховуючи, що мікрофільмування є надійним і відносно дешевим
способом копіювання, а обладнання та витратні матеріали можна
придбати в Україні, бібліотеки обирають саме шлях створення мікрокопій.
Його привабливість полягає ще й у тому, що поряд із заміною оригіналу
копією для користування читачами одночасно вирішується і проблема
створення недоторканого страхового фонду, регламентованого
державними стандартами.
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Юрій Іванович Горбань

CУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК
ЯК КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У БІБЛІОТЕКАХ
Протягом двох попередніх століть неодноразово спостерігалося
масове саморуйнування документів, надрукованих на кислотному папері.
Проблему нейтралізації рівня у папері прагнули розв’язати вітчизняні
й закордонні вчені. Серед українських науковців слід відзначити праці
Г. Ковальчук, М. Лозовика, І. Лосієвського, Г. Новікової, Г. Юхимця та ін.,
в яких висвітлені питання збереження національного документного
спадку, створення превентивної та фазової консервації, реставрації
паперових носіїв інформації.
Окремі її аспекти висвітлено у статтях провідних російських фахівців
у галузі бібліотечного фондознавства: С. Добрусіної, Г. Кисловської,
Л. Мартинової, С. Ненашевої, П. Нюкші, О. Пермінової, Ю. М. Столярова
та ін., присвячених, переважно застосуванню методів превентивної
та фазової консервації, стабілізації документів для уповільнення
саморуйнації паперу через його кислотність: впливові біологічного
чинника на стан зберігання бібліотечних фондів. Стратегічна
програма, розроблена в Російській державній бібліотеці, спрямована
на реалізацію сучасної системи зберігання книжкових фондів із
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залученням найновітніших технологій. Причому пріоритетним
напрямом визнано превентивну консервацію фондових цінностей
сучасного оцифрування колекцій й застосування високотехнічного
мікрофільмування. Тому є надзвичайно актуальним здійснення
превентивної консервації – реалізації профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання процесів руйнування документів.
Цілісна система зберігання фондових одиниць на різних стадіях
користування документом має бути ефективною від його надходження
у книгозбірню до повного зносу. Перспективні заходи зі збереження
бібліотечних фондів стосуються запобігання ушкоджень й при гальмуванні темпів природного старіння документів, а також передбачають
дії з їхньої превентивної консервації.
Таким чином, технології, що супроводжуються зміною матеріальної
основи документа й викликають подеколи втрату його автентичності,
змінилися в наш час позицією мінімального втручання. Дедалі більш
актуальною стає превентивна консервація, під якою слід розуміти
створення нормативних умов зберігання.
У світовій практиці цій формі консервації віддається пріоритет,
тому що вона дозволяє максимально підвищити схоронність можливо
більшої кількості документів з мінімальним втручанням консерватора
в структуру документа. Превентивна (профілактична) консервація – це
сукупність дій з метою захисту видань і рукописів від зовнішніх впливів
шляхом забезпечення нормативних умов зберігання й використання,
тобто створення й підтримки сприятливих режимів зберігання (світлового, температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного) і застосування
фазового зберігання.
Превентивна консервація будується на комплексі заходів, що забезпечують всебічну надійність і сталість стану документа в процесі
зберігання й використання. Однією з форм концепцій превентивної
консервації є концепція фазового зберігання документів. Ця концепція
консервації стосується ушкоджених документів, які вміщують
у контейнери з безкислотного картону з подальшим обмеженням їхнього
використання, стабілізації (імпрегнування й ламінування) та реставрації
документів. Зберігання документів у контейнерах із безкислотного
картону забезпечує виконання однієї з головних передумов превентивної
консервації – принципу сумісності МОД і матеріалу для консервації.
В останні десятиліття переваги надаються різним формам превентивної
консервації, яка дозволяє якнайкраще забезпечити зберігання значної
кількості документів із мінімальним втручанням у структуру самих
документів. Однією з форм превентивної консервації є технологія фазового
зберігання документів. Стандарт ГОСТ 7.48–2002 «Консервация документов.
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Термины и определения» визначає фазове зберігання як зберігання
документа в будь-якій фазі його стану у контейнері з нешкідливого
матеріалу.
Упровадження фазової консервації фондів та інших заходів із питань
зберігання ґрунтуються на знанні основних властивостей паперу, як
матеріальної основи переважної більшості бібліотечних документів
сьогодення. Це дозволяє не лише вчасно виконувати відновлювальні
та стабілізаційні операції щодо кожного бібліотечного документа, який
цього потребує, а й використовувати найсучасніше обладнання та
найефективніші засоби.
До особливостей концепції такого зберігання документів слід віднести:
•• зменшення негативного впливу можливих аварійних ситуацій,
адже засоби захисту першими беруть на себе вплив пошкоджуючих
факторів (вода та інші);
•• документ під час використання зазнає менших механічних навантажень від тертя один об інший на бібліотечній полиці, а також
при знятті його з полиці;
•• зменшення негативної дії випромінювання як природного світла,
так і штучного освітлення електролампами;
•• захищення поверхні документа від часточок пилу та інших твердих
домішок, недопущення їх попадання на оригінали документів;
•• мінімізація негативного впливу факторів навколишнього середовища;
•• захист документів від механічного пошкодження під час їх транспортування.
Серед головних завдань будь-якої бібліотеки – підтримання оптимального фізичного стану бібліотечно-інформаційних ресурсів. На
сьогодні як матеріальна основа переважної більшості бібліотечних
фондів застосовано папір, а використання новітніх, більш стійких до
води та вогню таких носіїв, як скло, кварц чи кераміка, ще попереду.
На практиці це завдання у великих книгозбірнях виконують фахівці
спеціально створених підрозділів, які й проводять глибоке і всебічне
вивчення фізико-хімічних та конструктивно-структурних властивостей
матеріальної основи, тобто паперу, кожного документа, що підлягає
консервації. Дослідження цих властивостей сприяє розробці та
впровадженню оптимальних консерваційних заходів для тих документів,
матеріальна основа яких ослаблена внаслідок підвищеного попиту,
природного старіння чи з інших причин.
Зазвичай, бібліотечні фонди розміщуються на бібліотечній полиці
згідно з вимогами стандартів із бібліотечної справи. Тож вищезазначені
характерні властивості матеріальної основи різних видів документів
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також необхідно знати та враховувати при підготовці та виконанні
консерваційних заходів взагалі і стабілізаційних операцій зокрема,
які повинні базуватися на принципах індивідуального підходу до
кожного конкретного бібліотечного документа. Мається на увазі, що
у випадках, коли документи на різних видах паперу характеризуються
деякими подібними структурними показниками, скажімо, пухлістю
та нерівномірністю структури аркуша паперу, як-то ганчір’яний та
газетний види паперу, застосовані елементи з технології фазової
консервації можуть суттєво відрізнятися. Адже враховуються інші
складові, насамперед, унікальність та історико-культурна значущість
книжкових пам’яток.
Знання основ превентивної консервації, дотримання її головних
принципів при організації й проведенні виставок полегшують прийняття
рішень, пов’язаних зі зберіганням бібліотечного документа.
Слід зауважити, що не дивлячись на підвищення інтересу до проблеми
превентивної консервації, багато сторін цього процесу вивчено ще
недостатньо, до теперішнього часу не визначено місце і значення форм
превентивної консервації в справі зберігання книжкових пам’яток.
Наявний досвід практичної діяльності бібліотек в цьому плані поки що,
по суті, не вивчений, не узагальнений і не проаналізований.
Горбань Ю. І. Сучасні технології зберігання книжкових
пам’яток як культурних цінностей у бібліотеках /
Ю. Горбань // Соціальні комунікації : матеріали Всеукр.
наук. конф. «Соціальні комунікації: стан, проблеми,
тенденції», Київ, 26–27 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, М-во культури України,
КНУКіМ. – Київ, 2012. – С. 108–110.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ ПРОЦЕСУ
ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ
В умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства
у глобальному масштабі дедалі актуалізується потреба збереження
культурної спадщини людства, фіксованої у друкованих та рукописних
матеріалах, мікро- і відеофільмах тощо. Інформація, яка містить у собі
історичну еволюцію людського суспільства, зберігається в бібліотеках
та архівах світу.
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Більшість наук, причетних до теми зберігання книжкових пам’яток,
вводять до наукового і професійного обігу значну кількість нових понять
і термінів, багато з яких ще не закріплені національними стандартами,
трактуються фахівцями неоднозначно.
Навколо базового поняття зберігання книжкової пам’ятки формується
сукупність книжкових понять, які мають методологічне значення для
аналізу – це збереженість, захист даних, захист інформації, забезпечення
збереження фондів, консервація, стабілізація, реставрація, людський
фактор тощо.
Існує багато визначень поняття «книжкова пам’ятка». Так, «Сучасний
тлумачний словник української мови» наводить декілька значень
терміну «пам’ятка»: 1) Предмет, що є нагадуванням про кого-, що-небудь;
те, що лишилося як наслідок чого-небудь; у переносному значенні;
те, що є наочним свідченням чого-небудь. 2) Предмет матеріальної
культури минулого, наприклад: пам’ятка архітектури; твір стародавньої
писемності; твір стародавнього музичного мистецтва. Історична
пам’ятка – залишок минулого, що є об’єктом вивчення історичних наук.
3) Невелика книжка або аркуш із короткими настановами, правилами
на якийсь певний випадок зі стислими відомостями про кого-небудь,
що-небудь, наприклад: пам’ятка туриста [10, 627].
Г. Ковальчук стверджує, що книжкова пам’ятка – рідкісні і цінні
книги, вивчення яких сприяє поверненню історичної пам’яті, ліквідації
білих плям в історії нашої країни. Правовий статус такої книги і суть
книги-пам’ятника – в її історичній значущості. Книжковою пам’яткою
вважаються: 1) усі екземпляри тиражу, які збереглися, у випадку визнання
самого видання пам’яткою; 2) особливий екземпляр видання, яке само
по собі не являється пам’яткою; 3) екземпляри друкованої продукції, які
входять в історично складений комплекс – бібліотеки установ, бібліофіла,
вченого – і вважаються пам’ятками лише у рамках зазначеного комплексу,
адже таке зібрання містить особливості епохи та особистості збирача.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. з’являється новий естетський напрям
сприймання рідкісності книги та її цінності з точки зору її художнього
оформлення або поліграфічного виконання. На думку Г. Ковальчук,
такий підхід постає перспективним шляхом дослідження книжкових
примірників рідкісних видань різних історичних епох розвитку
книжкової культури. Його застосування спрямовано на виявлення
особливостей книги як твору мистецтва, пам’ятки книжкової культури
певної історичної епохи. Тут проблеми книгознавства переплітаються
з проблемами мистецтвознавства та пам’яткознавства, але метою
книжкового пам’яткознавства та книгознавчої дисципліни «Історія
книжкової культури» має стати визначення критеріїв цінності і рідкісності книжкового продукту саме з такої точки зору.
229

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
У радянських працях вживався основний термін «рідкісна книга», під
яким мали на увазі ціннісний критерій. Вчені намагалися «арифметично»
визначити відмінні ознаки деяких категорій рідкісних книжок: «дуже
рідкісна книга», «надзвичайно рідкісна книга», «найрідкісніша книга»,
«умовно чи безумовно рідкісна книга» та ін., які зустрічаються дуже
рідко [7, 15].
Колекція – книжкова пам’ятка, вважає Л. Муха, – це – організоване
зібрання одиничних книжкових пам’яток або книжок, які окремо
можуть і не становити цінності, але в сукупності мають властивості
історико-культурного об’єкта (наприклад, бібліотечні зібрання наукових,
культурно-просвітницьких і громадських установ, монастирів,
колекційні зібрання приватних осіб тощо) [9, 3]. Фонд книжкових
пам’яток – спеціалізовані зібрання рукописних книг і стародруків,
а також примірники видатних в історико-культурному відношенні
видань більш пізніх періодів або цінні колекції, сформовані з метою
оптимізації їх зберігання, дослідження й популяризації, які розглядаються
як комплексний цінний історико-культурний об’єкт.
Серед видів книжкових пам’яток у стандарті «Книжкові пам’ятки»
розглядаються одиничні пам’ятки та колекції – книжкові пам’ятки. До
колекцій книжкових пам’яток віднесені тільки тематичні зібрання
бібліотек, що є явно недостатнім; варто додати хронологічні, шрифтові,
видові, видавничі та ін.
Формування понятійно-категоріального апарату у сфері «зберігання
бібліотечних фондів» вимагає конкретизацію змісту та обсягу споріднених
базових понять: «збереженість фонду», «збереження фонду», «зберігання
фонду». Як більш ємним слід користуватися поняттям «зберігання фонду»
у розумінні застосування комплексу певних заходів, які забезпечують
найраціональнішим способом розташувати фонд, довготривалу
збереженість його вмісту з метою довгострокового використання. Поняття
«збереження фонду» використовується у тому випадку, коли йде мова
про цілісність і задовільний фізичний стан тих носіїв інформації, що
складають бібліотечний фонд. Така смислова диференціація понять
прискорить теоретичне та практичне розв’язання проблеми збереження
бібліотечних фондів в Україні. Як синоніми пропонується використання
таких однакових за смислом понять, як «збереження фонду» і «зберігання
фонду» [3, 145].
Для з’ясування проблеми щодо збереження книжкових пам’яток,
варто розглянути визначення понять «збереження», «зберігання»,
«збереженість» та різницю між ними. Так, Міжнародна федерація
бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) в рамках центральної програми
«Preservation and Conservation» (PAC), розробленої 1998 р., розглядає
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збереження фондів як основну умову виживання національної й світової
культури та науки, що відповідає прийнятим на Генеральній конференції
ЮНЕСКО у 1986 р. «Директивам міжнародних дій зі збереження
бібліотечних матеріалів» [6, 44].
Збереження фонду означає забезпечення цілості і нормального
фізичного стану документів, які зберігаються у фонді. Воно вимагає
активного утримання фонду і його охорони від псування та розкрадання.
Збереженню фонду сприяють також якісні гігієна, консервування та
реставрація документів. Н. Білоус вважає, що це комплекс заходів,
який забезпечує раціональне розміщення, використання правильного
обліку та постійного збереження у бібліотеці (архіві) предметів друку,
зокрема: створення відповідних санітарно-гігієнічних, світлових умов,
оптимальних фізико-хімічного та біологічного режимів збереження
в приміщеннях, відповідне забезпечення останніх спеціальним
устаткуванням і протипожежними засобами, а також консервацію та
реставрацію видань і ін. [1, 29].
За термінологічним словником по бібліотечній справі, збереженість
передбачає фізичну наявність документа та цілісність усіх його складових,
а для книжкових пам’яток – також наявність первинних характеристик
зовнішнього вигляду. Причому збереженість за обсягом поняття вужче,
ніж зберігання. Це не технологічний процес, а певний стан бібліотечного
фонду, який є наслідком дотримання умов зберігання [4, 34].
Н. Білоус виділяє такі категорії збереженості фондів:
І категорія збереженості – примірники, у яких наявні всі ознаки
книжкової пам’ятки. Рідкісні та цінні видання, примірники з книжкових
колекцій, книги з автографами, видання унікального поліграфічного
оформлення тощо. Документ цієї категорії потребує особливого режиму
використання – забезпечення безперервного візуального контролю
за ним з боку бібліотечного персоналу, наявність особливих правил
ведення документації видачі та ін.
ІІ категорія збереженості – видання, наявні в бібліотеці, примірники
яких мають певну цінність (наприклад, наявність ознак використання –
автографів, екслібрисів тощо), або заміна примірника з якихось причин
ускладнена, а в деяких випадках неможлива (малий наклад, давність
виходу в світ, висока ціна тощо). Їхня втрата не може бути повноцінно
заповнена іншим виданням. Насамперед, це стосується видань, які швидко
руйнуються. До них, зокрема, належать архівні примірники бібліотек –
депозитаріїв обов’язкового примірника; примірники, надруковані на
кислотному папері, застарілі, але актуальні для користувачів і не
мають повноцінної заміни; образотворчі та картографічні видання,
мініатюрні книги; видання великого формату, необережне користування
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якими створює ризик їхнього руйнування. Користування виданнями
цієї категорії потребує дотримання ряду правил, що забезпечують
підвищений контроль за їхнім використанням.
ІІІ категорія збереженості – видання масового характеру, потреба
в яких має певний часовий період або відновлення яких (заміною
примірника іншим виданням) є допустимим і можливим. Для видань не
встановлюється ніяких додаткових регламентуючих умов використання,
окрім прийнятих у бібліотеці [1, 29].
Збереження фондів – єдиний безупинний процес, що починається
в кожній бібліотеці з моменту надходження матеріалів і триває протягом
усього періоду їх збереження та використання. Дане поняття включає кілька
аспектів: перший – власне бібліотечні види робіт – облік і систематична
перевірка фондів, забезпечення збереження при комплектуванні фондів
і обслуговуванні читачів, запобігання розкраданням. Другий – консервація
документів, тобто збереження у спосіб превентивної консервації,
стабілізації, реставрації й виготовлення їх копій.
При цьому термін «збереження книжкових пам’яток» – збереження
у максимально повному обсязі первинних характеристик та важливих
в історико-культурному сенсі особливостей, які отримані в процесі
побуту книжкового продукту. Книжкові пам’ятки слід зберігати за умов
дотримання фізико-хімічного, температурно-вологісного, біологічного,
санітарно-гігієнічного, екологічного режимів.
Зібрати документні ресурси – завдання важливе, але цим робота
з ними не обмежується. Їх необхідно зберегти, тобто захистити від різного
роду загроз. Тому важливим є розуміння захисту інформації. Н. Білоус
тлумачить слово «захист» як сукупність заходів, які забезпечують захист
прав власності тих, кому належить інформаційна продукція, в першу
чергу – програми, бази та банки даних від несанкціонованого доступу,
використання, руйнування або нанесення шкоди в будь-якій іншій формі
[1, 29]. Слово «захист» давньослов’янського походження, дослівно воно
означає «поставити захист», тобто боронити, убезпечити від будь-чого
ворожого, небезпечного, від будь-якої загрози [1, 28].
Важливим у зберіганні книжкових пам’яток є: консервація, стабілізація і реставрація. Проблеми, пов’язані зі зберіганням культурних
цінностей, ще на початку ХХ ст. об’єднали загальною назвою – консервація
(від лат. conservatio – зберігання) охорона матеріальної основи об’єктів
від природних процесів старіння й руйнування в умовах тривалого
зберігання. В іноземній літературі, окрім терміна «conservatio»,
використовують поняття «preservation» (запобігання, відтворення,
охорона) запобігання ушкодженням через відповідний контроль
навколишнього середовища чи за допомогою спеціальної обробки [1, 29].
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Консервація книжкових пам’яток забезпечує створення і підтримання
нормативного режиму збереження відповідно до діючих регламентуючих
документів. Консервація повинна проводитись із застосуванням
екологічно чистих технологій, довговічних речовин і матеріалів,
методами, рекомендованими існуючими сучасними нормативами.
Стабілізація – захист книжкових пам’яток від механічного, фізикохімічного й біологічного впливів навколишнього середовища шляхом
їх обробки, що уповільнює процеси старіння і запобігає пошкодженням.
Реставрація книжкових пам’яток здійснюється при обов’язковому
погодженні зі спеціалістами в галузі історії книги [2]. Стабілізацію
і реставрацію книжкових пам’яток виконують лише висококваліфіковані спеціалісти, що мають відповідний дозвіл. У «Положенні про
книжкові пам’ятки» під реставрацією слід розуміти відновлення форми
і зовнішнього вигляду документів, що виконується шляхом очищення,
доповнення, зміцнення документів з обов’язковим збереженням ознак
їх оригінальності. Найбільш цінні об’єкти копіюються з використанням
нешкідливих методів.
Вимоги до збереження та використання книжкових пам’яток,
зазначені в міжнародних документах, у т. ч. Програмі ЮНЕСКО «Пам’ять
світу», рекомендаціях ІФЛА, Законах України («Про бібліотеки та
бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про Національний
архівний фонд і архівні установи», «Про Національну програму
інформатизації», «Про охорону культурної спадщини» та ін.) потребують
більш детального з’ясування стану законодавчої бази в Україні щодо
книжкових пам’яток, проблем, які тут існують і визначення питань,
які можна вирішити в найближчий час.
У Законі України «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.), саме
поняття терміну «культурна спадщина» – сукупність успадкованих
людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини дещо
узагальнене.
Якщо керуватися положенням Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу»,
до світового реєстру пам’яток потрібно заносити унікальні книжки,
що збережені в 1–2 примірниках, ті що вплинули на розвиток людства.
Державний реєстр національного культурного надбання, в т. ч. його
розділ «Книжкові пам’ятки України» – це національний рівень, умовно –
«Пам’ять України». Після його укладання, зведення всієї інформації про
цінні та рідкісні книжки, що зберігаються в нашій державі, можна
буде вибрати унікальні, найцінніші, і саме їх список подати до реєстру
«Пам’ять світу».
Одним із важливих термінів в системі зберігання книжкових
пам’яток, є людський фактор – термін, що описує можливість прийняття
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людиною помилкових або алогічних рішень у конкретних ситуаціях.
Вираз «людський фактор» часто використовується як пояснення причин
катастроф і аварій, які спричинюють різні збитки або людські жертви.
Людський фактор має відношення до головної складової зазначеної
взаємодії, яка визначається людською діяльністю. Правильна комбінація
здатність людини й можливість машини суттєво підвищує ефективність
системи «людина – машина» й обумовлює оптимальне користування
людиною технічними засобами відповідно до їхнього призначення.
Врахування людського фактора є невіддільною складовою проектування,
конструювання й експлуатації машинних та технічних систем, обов’язковою умовою зростання продуктивності праці та якості продукції.
Проектування будь-якого виду діяльності пов’язане з дослідженням
основ духовної діяльності людини (її досвіду, знань, навичок, пам’яті,
мислення, сприйняття і т. д.) та їх узгодженням з матеріальними
засобами (інструментами, алгоритмами, документами, органами ручного
керування і т. д.) згідно з основною метою функціонування створюваної
системи «людина – машина». На основі розроблених проектувань
формуються вимоги до машинно-технічних засобів здійснення людиною
цього виду діяльності.
Однією з перших спроб розкриття сутності поняття «людський фактор»
була спроба в 1930 р. вченого Н. Добротворського, хоча формулювання
самого терміну відбулося пізніше як результат перекладу й скорочення
англійського словосполучення «human factors engіneerіng» (буквально –
техніка людських факторів), яке використовувалося у США для виділення
галузі певних знань, пов’язаних з процесом проектування системи
«людина – машина». Мета організації цієї галузі була спрямована на
забезпечення надійності, ефективності й безпеки людини (або групи
людей) у роботі з технікою.
Розрізняють терміни «людський фактор» і «особистий фактор». На
відміну від людських факторів, поняття «особистий фактор» (вивчення
помилкових дій людини, які тягнуть за собою аварії на виробництві й
транспорті) містить індивідуальні характеристики людини без аналізу
характеристик технічних засобів якими вона взаємодіє. Остання категорія
є загальною, властивою всім способам виробництва, адже вона зображає
положення людини як елемента, що протистоїть речовому фактору
виробництва.
Категорією «особистий фактор виробництва» людина характеризується
як головна та вирішальна складова продуктивних сил. Поряд з тим, вона
являє собою суб’єкт економічних виробничих відносин та носія системи
інтересів. З огляду на це категорія «людський фактор» є значно ширшою,
ніж категорія «особистий фактор». Вона характеризується діяльністю людей,
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активним функціонуванням їх системи не тільки виробничих відносин, але
і суспільних. Людський фактор являє собою органічну єдність свідомості
і діяльності людини як рушійної сили та вищої мети суспільного прогресу.
На підставі термінологічного аналізу предметної сфери процесу
зберігання книжкових пам’яток було зроблено визначення зберігання
книжкових пам’яток в бібліотеках.
Отже, зберігання книжкових пам’яток в бібліотеках – це сукупність
послідовних, взаємопов’язаних та безперервних процесів, комплекс
певних заходів, які гальмують процеси руйнування матеріальної
основи книжкових пам’яток та забезпечують довготривале збереження
їх з метою подальшого використання. Як системний феномен,
зберігання книжкових пам’яток ґрунтується на забезпеченні цілісності
й підтримання нормального фізичного стану книжкових пам’яток шляхом
їх консервації, стабілізації та реставрації із врахуванням людського фактора.
Зберігання книжкових пам’яток є базисом подальшого економічного,
інтелектуального та духовного прогресу суспільства, адже від успішного
розв’язання цього питання залежатиме збереження історичної пам’яті
нації та усього людства.
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК
ЯК КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Сьогодні одне з найбільш актуальних завдань – максимально
сповільнити процес старіння паперу книг і підвищити його міцність.
Цього можна досягти шляхом стабілізації й реставрації документів.
Стабілізація документів – захист документів від ушкоджень за
допомогою використання методів обробки, які уповільнюють старіння
матеріальної основи документів [11, с. 180].
Важливе місце у стабілізації документів займає захист документів
від механічного і фізико-хімічного впливу.
Перевірка фондів показала, що стан паперових документів є дуже
різним, що цілком пояснюється споконвічно різною якістю паперу.
Зокрема, 2–3% з переглянутих паперових документів неможливо
видавати користувачам через крихкість паперу, а у 25% документів папір
настільки неміцний, що необхідно термінове ухвалення рішення про їх
перенесення на інші носії. Особливе побоювання викликає незадовільний
стан документів на паперових носіях, що містять деревну целюлозу
й деревну масу. Як правило це видання кінця XІX – початку XX століття.
Папір таких видань при зберіганні кожні 7,5 років втрачає 50% своєї
первісної міцності на злам. Без додаткових заходів зі стабілізації таких
матеріалів, швидше за все вже на початку наступного сторіччя більшу
частину цих документів ми не зможемо видавати читачам через їх
часткове, а в окремих випадках і повне руйнування [10, с. 5].
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Проблема швидкого руйнування книг, документів, архівних матеріалів широко обговорюється фахівцями в галузі консервації й реставрації паперу. Фонди бібліотек збільшуються зі зростаючою швидкістю,
стабільність паперу рік у рік падає. Встановлено, що сучасний папір
у зберіганні втрачає кожні сім з половиною років 50 відсотків своєї
первісної міцності на злам. Без додаткової стабілізуючої обробки документи, видані в першій половині XX століття, не дійдуть до читача вже
на початку наступного століття. Переважна більшість цих документів
потерпає від швидкого старіння, яке протікає особливо активно в перші 20 років. Через 25–30 років папір на целюлозній основі втрачає 95%
своєї первісної міцності. Серед інших видів паперу це трапляється через
п’ять років, але крива має загальний характер. Більшість бібліотекарів
відзначає погіршення якості паперу протягом цього сторіччя [9, с. 51].
Уже з 60-х рр. став видним величезний масштаб проблеми збереження
багатомільйонних масивів документів. Ідея «масової стабілізації» стає усе
більш популярною, а варіанти – усе більш різноманітними. Однак силами
однієї або навіть двох бібліотек це завдання з нинішньою фінансовою
ситуацією не підняти. Настав період створення національних програм
для розв’язання цієї й інших проблем забезпечення зберігання документів
у бібліотеках і інших установах культури. Створена міжнародна програма
Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА) з рекомендацією
залучати в кожній країні увагу до проблеми забезпечення зберігання
бібліотечних багатств, які становлять істотну частину інтелектуальної
спадщини всіх націй, домагатися розуміння відповідальності нашого
покоління перед нащадками. Напевно, сьогодні настав час об’єднання
для розв’язання складних завдань не тільки інтелектуальних ресурсів
декількох бібліотек або інших організацій культури. Необхідно об’єднати
й фінанси з метою придбання недешевого устаткування для його
спільного використання. Таким устаткуванням можуть бути камери
для нейтралізації, дезінфекції, сушіння й т. п. [9, c. 50–51].
За оцінками фахівців, від 25 до 30 відсотків будь-якого бібліотечного
фонду становлять видання, що перебувають під загрозою загибелі через
те, що вони видані на кислому папері [4, c. 34].
Доведене практикою, що виробництво лужного паперу менш
токсичне у порівнянні з виробництвом кислого паперу.
Головні спонукальні мотиви конверсії паперових фабрик і переходу
їх від виробництва кислого до виробництва безкислотного паперу – це
перспектива зниження витрат на його виготовлення й позитивна
екологічна характеристика. Особливої уваги заслуговують три переваги:
використання карбонату кальцію як наповнювача замість дорогого
237

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
волокна; скорочення споживання води й енергії у виробничому процесі;
скорочення викидів у навколишнє середовище [4, с. 34–35].
З погляду якості паперу карбонат кальцію надає йому додаткові
властивості: непрозорість і яскравість.
Не випадково увесь світ іде шляхом заміни кислого паперу на
довговічний. Європа першою заявила про необхідність робити
й використовувати довговічний папір у зв’язку з поганою якістю
кислого паперу, виробництво якого серйозно шкодить навколишньому
середовищу. Ця заклопотаність змусила більшість видавництв перейти
на використання лужного паперу.
Основним матеріалом для виготовлення сучасних творів друку
є папір. Папір – слово грецького походження, воно означало виріб для
писання з рослин папірусу. Сучасний папір являє собою тонкий шар
спресованих або проклеєних волокнин, переважно рослинних. Тверду
основу всіх рослинних волокнин становить клітковина, тобто целюлоза
й інкрусти – лігнін, геміцелюлоза, жири та мінеральні речовини.
Якість паперу, його міцність і стійкість у першу чергу залежать від
кількості целюлози. Найбільш цінні сорти паперу містять близько
90%, а найдешевші 15–20% целюлози, решту ж складає деревна маса та
мінеральні наповнювачі [12, c. 66].
Виготовляють папір з деревини, соломи, ганчір’я, відходів текстильного виробництва, макулатури, а для окремих ґатунків паперу використовують азбест, бавовну, штучні волокна тощо. На Україні, крім того,
застосовують очерет.
Старіння матеріальної основи документа (МОД) – паперу, визначається
сукупністю змін властивостей, завданих під час його виготовлення,
друкування та використання. У найбільшій мірі властивості паперу
зумовлені його мікроструктурою, закладеною під час його виготовлення,
зокрема волоконною складовою. Морфологічні особливості волокна
залежать від його походження (деревина, бавовна, солома тощо);
ці особливості та вміст не волоконної складової мікроструктури – лігніну
зумовлюють швидкість природного старіння паперу [2, с. 23].
Отже, папір є композиційним капілярно-пористим матеріалом,
що має вигляд листа і складається зі спеціально оброблених волокон,
частіше рослинного походження, та деякої кількості допоміжних
речовин (наповнювачі, барвники, проклеюючі речовини тощо)
[1, с. 162–163]. Взаємодія зазначених компонентів великою мірою
і зумовлює механічні, хімічні та оптичні властивості паперу, які
погіршуються внаслідок його старіння. Зазвичай, бібліотечні фонди –
книги, журнали, газети та інші види документів, хоч і призначені для
виконання однієї функції – задоволення інформаційних потреб
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користувачів бібліотечних установ, суттєво різняться і зовнішньою
формою, і властивостями складових, які застосовані для їх виготовлення.
Термін використання кожного конкретного носія інформації можна
прогнозувати з урахуванням зазначених властивостей конструктивних
складових, читацького навантаження, а також, насамперед, умов його
зберігання. Не зайвим буде нагадати, що значне механічне навантаження,
якого зазнає папір документа під час перегортання його аркушів
читачем, при копіюванні тощо, суттєво впливає на величину заданих
фізико-хімічних і експлуатаційних характеристик, дещо погіршуючи
їх. Попри значну різноманітність видів паперу, застосованих для друку
бібліотечних документів, як-от: друкарський, писальний, газетний,
папір ручного способу виготовлення (ганчір’яний), пігментований,
картографічний, для нотних записів та інші, можна прогнозувати
певні закономірності між їх властивостями та схильністю до старіння.
Більшість сучасних видів паперу, починаючи з другої половини XIX ст.
та закінчуючи XXI ст., – недовговічні [5, с. 21].
Як не парадоксально це звучить, проте саме розвиток техніки
призвів до використання під час виготовлення паперу таких матеріалів
та хімічних речовин, які роблять папір недовговічним. З появою
у 70-х роках XIX ст. деревинної сульфітної целюлози та застосуванням
її для виготовлення паперу, довговічність його різко знизилась. З другої
половини XIX ст. для виготовлення паперу стали широко застосовуватись
ще такі напівфабрикати, як целюлоза високого виходу, напівцелюлоза та
деревна маса. Папір, у композиції якого використано ці напівфабрикати,
характеризується ще меншою довговічністю [5, с. 21].
Отже, старіння паперу – процес не зворотний і постійний, однак його
інтенсивність, як і будь-якого природного процесу, залежить від умов,
величина регульована, диференційна.
Будь-який матеріал, у тому числі й папір, із часом змінює показники
фізико-механічних і хімічних властивостей, тобто старіє. Від швидкості
процесу старіння залежить довговічність паперу. Ганчіркові папери
ручного вироблення практично переконали у своїй довговічності. Після
переходу на нову сировину – деревину – довгий час не звертали уваги
на процеси старіння, що протікають у папері, оскільки за зовнішнім
виглядом він практично не відрізнявся від колишніх сортів. Лише після
досить тривалого часу виявили, що новий папір суттєво відрізняється від
старого за часом збереження. Папір з деревних волокон досить швидко
зазнає необоротного процесу старіння, що характеризується зміною його
хімічного складу й зменшенням механічної міцності [7, с. 7].
Старіння паперу – процес складний, на нього впливають численні
фактори, прискорюючи або сповільнюючи його. Вічність паперу,
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насамперед, залежить від якості вихідних напівфабрикатів технології
його виробництва, а також від якості матеріалів, які взаємодіють із
ним – типографські фарби, чорнила, клеї та ін. Крім того, на швидкість
старіння документів впливають умови їх розміщення, використання
читачами й вплив зовнішніх факторів: світла, температури й вологості
повітря, змісту в ньому газоподібних домішок.
У процесі старіння паперу відбувається деструкція його основного
компонента – целюлози, що проявляється у зниженні механічної міцності
й зміні кольору – пожовтінні паперу. Процеси гідролізу целюлози свідчать
про наявність гігроскопічної вологи й прискорюються через присутність
кислих продуктів. У результаті окисної деструкції кислотність паперу
збільшується [3, с. 38–39].
Сьогодні вченими доведено вплив підвищеної кислотності на
довговічність паперу процесу старіння рослинних волокон сприяє
підвищення концентрації кисню й вологості середовища. Вуглекислий
газ практично не впливає на волокна паперу, однак під впливом
ультрафіолетових променів атмосфера вуглекислого газу сприяє
прискореному його старінню. Основною причиною руйнування паперу
є сірчистий газ, що перебуває в повітрі (особливо сильно забруднене ним
повітря великих промислових міст). Це приводить до нагромадження
в папері вільної сірчаної кислоти. Підвищений вміст вологи в повітрі
сприяє її утворенню. Іони металів, що втримуються в паперовій масі,
є каталізаторами процесів окиснення. Зовнішнім проявом старіння
паперу може бути його пожовтіння, викликане як впливом світлових
(ультрафіолетових) променів або підвищеної температури, так
і порушенням технології його виготовлення.
Перебілена целюлоза в процесі старіння значно знижує білизну.
Видаляючи при виробництві паперу найбільш ушкоджені дрібні волокна,
можна значно знизити схильність целюлози до пожовтіння. Пожовтіння
целюлози помітно підсилюється, якщо після відбілення практикують
підкислення. Папір, що містить значну кількість деревної маси, у якій
відбувається окиснення лігніну, більше схильний до пожовтіння.
Пожовтіння паперу, що не містить деревну масу, залежить від наявності
в ньому органічних сполук заліза. Часте пожовтіння пов’язують із
хімічними змінами, що відбуваються в каніфолі, яка застосовується для
проклейки паперу. Однак відомо, що при цьому істотне значення має
спосіб виготовлення каніфолі. Пожовтіння целюлози характеризує не
тільки зовнішня зміна паперу, але й, головним чином, зміна хімічних
властивостей целюлози та її фізико-механічних показників [9, с. 25].
Книги, надруковані на папері доброї якості, можуть зазнавати
швидкого старіння, через тісний контакт із книгами, надрукованими на
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папері підвищеної кислотності, внаслідок міграції кислих компонентів
і шкідливих домішок.
Довговічність – це здатність документа довгостроково витримувати
експлуатаційні властивості [11, с. 59]. Основними факторами, що
забезпечують довговічність паперу й первісну його міцність, є:
композиція, відсутність наповнювачів, мінімальна кислотність і зміст
залишкових хімікатів, видалення продуктів деградації целюлози, що
утворюються в результаті надмірного відбілення, обережне сушіння,
вибір стабільних барвників для кольорових або підсвічуваних паперів.
Довговічність паперу пов’язана не тільки з його хімічною сталістю, але й
зі здатністю не руйнуватися під впливом мікроорганізмів, комах, високої
вологості, температурних коливань і світлового опромінення. Добре
відомо, що кращі види паперу отримані з нових ганчіркових волокон
з високим змістом альфа-целюлози. Довговічність не целюлозного
паперу залежить від ступеня очищення волокна й видалення домішок,
головним чином лігніну, кількість якого в деяких видах деревини досягає
30%. Якщо, враховуючи ці вимоги при виробництві паперу, вводити
речовини, що запобігають окисненню, то стабільність паперу значно
зростає [9, с. 25–26].
Першочергових стабілізаційних заходів потребують документи без
твердої оправи, виготовлені на нещільних (із високим показником
пухлості), слабо проклеєних видах паперу з нерівномірною структурою
аркуша, композиція яких містить деревинні чи ганчір’яні волокна. Це –
рукописні документи, стародруки, а також газетні видання. З іншого боку,
саме ці документи характеризуються найбільшим поглинанням вологи
з повітря взагалі та особливо при потраплянні документа в екстремальні
умови. Значно менше вологи вбирають документи на папері з крейдованим
покриттям, папері для друку у твердій оправі [5, с. 22].
Стабілізація документа ділиться на індивідуальну (обробку одного
або декількох аркушів документа) і масову (одночасна обробка групи
документів за єдиною технологією). Стабілізація виконується стосовно
фізико-хімічного, біологічного й механічного факторів і містить у собі
нейтралізацію кислотності, створення лужного резерву, захист від
біофактора, у тому числі й дезінфекцію, дезінсекцію, а також монтування
й інкапсулювання [9, с. 50].
Одним із розповсюджених методів стабілізації документів на
паперовій основі є нейтралізація. Перші відомості про нейтралізацію
надлишкової кислотності паперу стосуються 1930 р., коли на ХХІІ з’їзді
архівістів у Відні для вище зазначених цілей був запропонований водний
аміак, а на випадок нестабільності тексту або фарб – газоподібний
аміак. Методи нейтралізації паперу почали інтенсивно поширюватися
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із середини 40-х рр. Один з перших випадків застосування методу
нейтралізації кислотності для паперу описаний у О. Дж. Шиєрнольца
(1936 р.) у його патенті на консервацію шпалер з використанням водяних
розчинів бікарбонату кальцію. У 1943 р. У. Дж. Берроу розробив техніку
ламінування паперу ацетатом целюлози в комбінації з нейтралізацією
кислотності паперу водяними розчинами карбонату кальцію або
магнію. У випадку з рідинною обробкою папір відмивають від продуктів
руйнування, потім послідовно занурюють у розчини гідроокису кальцію
й бікарбонату кальцію. Можна також застосовувати бікарбонат магнію
в рідкому та газоподібному вигляді. Крім того, використовують розчини
хлориду кальцію й вуглекислого амонію, послідовна обробка в яких,
із проміжним сушінням, дозволяє осадити в папері до 10% карбонату
кальцію. Хлористий амоній як побічний продукт відмивають. Переваги
цього способу незаперечні. Папір після промивання стає чистішим,
набухає не сильно, а опір зламу збільшується на 10 відсотків, чого не
дають інші методи [9, с. 50].
У цей час водна нейтралізація кислотності, по суті, обмежується
ручною консервацією.
Більш-менш механізованим варіантом є метод, розроблений
О. Вехтером для Австрійської національної бібліотеки, при якому
пачки паперових аркушів просочуються водними нейтралізувальними
й поліпшувальними міцнісні властивості паперу розчинами, після чого
застосовуються заморожування й сушіння оброблюваних блоків. Ще одна
більшою мірою механізована водна процедура, розроблена В. Вехтером
у Німецькій бібліотеці в Лейпцизі, являє собою процес розщеплення
паперу. При цьому методі аркуші папери розщеплюються на два шари
й підсилюються введенням нового шару тонкого паперу, що містить
серед інших складових частин карбонат кальцію як речовини, що
нейтралізує кислотність [8, с. 158–160].
Великий недолік водної обробки полягає в розчинності певних
пігментів, клейких речовин, використовуваних у книгах і інших
документах. Також тривале сушіння, нерідко необхідне після обробки,
є серйозною проблемою розвитку цього методу в широких масштабах.
Основна робота з розв’язання цієї проблеми була проведена в 1960-х рр.
Р. Д. Смітом, який розробив неводну техніку нейтралізації кислотності,
засновану на метилаті магнію, розчиненого в суміші сполук менатола
й фреону, яка була застосована до паперу з використанням розпилення.
Використання органічних розчинників, які легко можна вилучити
випарюванням, виявилося міцною основою для подальшого розвитку
технік масової нейтралізації кислотності.
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Ще однією альтернативою водної нейтралізації кислотності стало
використання газових агентів нейтралізації кислотності. Одним із перших
прикладів було застосування пар аміаку для нейтралізації кислотності
паперу в 1950-х рр. у Баварії (Німеччина). Карбонат циклогексиламіна,
летучий органічний амін, був використаний У. X. Ленгуеллом в 1966 р.
для процесу газової нейтралізації кислотності. Інший летучий
амін, морфолін, вивчається з метою застосування його при газовій
нейтралізації кислотності й проходить обмежені масові випробування.
Методика з використанням комбінації амонію й окису етилена для
великомасштабної газової нейтралізації кислотності розробляється
Асоціацією збереження книги в співробітництві з Інформаційною
інкорпорацією консервації. На жаль, усі ці газові агенти нейтралізації
кислотності завдають серйозної шкоди здоров’ю й навколишньому
середовищу. Важливим проривом у газовій нейтралізації кислотності,
що дає можливість її реального застосування в масовому масштабі, стала
розробка діетилцинкового процесу. Метод Вільямса-Колі полягає в обробці
попередньо висушених і вакуумованих книг парами діетилцинка. Строк
збереження книг збільшується приблизно вдвічі. Однак діетилцинк –
досить реакційно-здатна речовина, що вибухає при контакті з повітрям.
Його зберігають і транспортують у вигляді розчину в мінеральному маслі
в співвідношенні 1:1. Перед використанням діетилцинк відокремлюють
від мінерального масла [9, с. 51].
В останні роки посилилися пошуки методів масової стабілізації
книг у спеціальних камерах, що забезпечують нейтралізацію паперу
у великому обсязі (150–400 книг за одне приймання) з використанням
8–10% розчину метоксиду магнію в суміші метанолу із фреоном. Книги,
попередньо висушені у вакуумі, просочуються під тиском зрідженою
сумішшю, після чого різким зменшенням тиску досягається швидкий
випар розчинника. Нейтралізувальний агент при цьому залишається
в папері. Одержав популярність метод, заснований на використанні
в паровій фазі морфоліна в суміші з водою, що володіє лужними
властивостями й гарною проникливою здатністю. Дослідження показали,
що метод дозволяє втричі сповільнити процес старіння паперу, але не
забезпечує нейтралізацію на тривалий період [9, с. 50].
Запропонований доктором Д. Смітом метод нейтралізації заснований
на реакції алкоголята магнію, який уводять у папір у вигляді розчину
в суміші летучих розчинників з вільною сірчаною кислотою, у результаті
чого утворюється нейтральна сполука, що не заподіює паперу шкоди –
сірчанокислий магній. Надлишок алкоголята магнію в папері реагує
з водою й двоокисом вуглецю, утворюючи гідроокис магнію й вуглекислий
магній. Реагуючи із двоокисом вуглецю, який утримується в повітрі,
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обидві сполуки переходять в основний вуглекислий магній. Ця речовина
є лужним резервом для нейтралізації поглиненої з повітря кислоти
в процесі зберігання бібліотечних фондів. Папір після нейтралізації
кислоти має слаболужне середовище, показник рн: 8,5–9,0. Д. Сміт вважає,
що нейтралізацію паперу слід повторювати кожні 100–200 років.
Запропоновані методи нейтралізації, особливо масової, не можна
вважати однозначно позитивними й застосовуваними без наслідків
для документів. Проведені дослідження показують, що відбуваються,
насамперед, погіршення міцності; частина випробовуваних книг
і архівних матеріалів не одержує ніякої користі від обробки; мають
місце побічні ефекти, такі, як зміни кольору, білий осад, патьоки чорнила
й фарби та ін. Нарешті, немає однорідного розподілу нейтралізувальної
кислотність речовини в книгах і компактних пачках паперу.
На сьогоднішні запропоновано багато методів масової нейтралізації
документів. Перерахування їх і опис технологій займе кілька десятків
сторінок. Усі вони мають свої переваги й недоліки. Однак потрібно бути
гранично обережним при виборі методу нейтралізації, ураховувати той
фактор, що використання амінів при нейтралізації паперу, що містить
лігнін, приводить до зміни його кольору. Імовірно, бібліотекарям при
визначенні політики масової нейтралізації в бібліотеці необхідно уважно
аналізувати свої фонди з погляду не тільки їх фізичного збереження,
але й хімічного складу матеріальної основи.
Безсумнівний інтерес становлять собою фізичні засоби знезаражування. У багатьох випадках допомагає метод високочастотної дезінфекції з одночасним сушінням книг. Діелектричне нагрівання в робочому конденсаторі при напруженості поля 165 kv/m і частоті 3.5 Mhz
до 70–95 °C досягається протягом 2–10 хв. залежно від складу й вологості
книг. Увага дослідників давно вже привертає можливість скористатися
для знезаражування книг гамма-променями. Досліджені різні дози гамма-випромінювання. Загибелі спор грибів вдається досягти при кількості
опромінення, що приводить до деструкції целюлози. Найменша доза
8 kgy уже викликає помітне погіршення властивостей паперу. З’явилися
пропозиції про доцільність опромінення в атмосфері азоту або аргону.
Усе це значно ускладнює технологію. Водночас зберігається балансування на грані умов, небезпечних і для паперу, і для людей [7, с. 105].
Захист паперу від ушкодження грибами до деякої міри досягається
при масовій стабілізації документів. У папері створюють лужний
резерв, що запобігає його старінню. При цьому рн паперу підвищують
до значення 8–9, яке несприятливе для грибів. Крім того, у папір вводять
різні полімери – з’єднання катіонів, що містять Са, Mg, що також
виявляють самі по собі або опосередковано вплив на гриби. Усе це
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в цілому підвищує біостійкість матеріалів. Особливо звертає на себе
увагу процес деацидифікації, що розроблявся для Бібліотеки Конгресу.
Він заснований на впливі діетилцинка в газовій фазі з попереднім
вакуумуванням. Сполуки Zno/Znc03, що утворюються при високому
рн, створюють середовище, що утрудняє розвиток грибів [7, с. 105–106].
Метод деацидифікації, яким займається Британська бібліотека, здійснюється за допомогою просочення паперу сумішшю метилметакрилата,
етилакрилата й діметиламіноетилметакрилата з наступною обробкою
гамма-випромінюванням. Таке інкапсулювання на рівні волокон паперу
безсумнівно утрудняє доступ ферментів і створює «внутрішній захист»
матеріалів. У цьому простежується відхід від традиційних методів
захисту біоцидами. Нові тенденції проявляються й у поліграфічній
промисловості, де помітно зменшується частка матеріалів природного
походження. Виготовлення книг із застосуванням штучних і синтетичних полімерів сприяє збільшенню їх біостійкості.
Один з перспективних напрямків – використання матеріалів
зниженої вологомісткості, у яких у всіх передбачених матеріалів
абсолютний вологовміст в умовах 90–100%-ної відносної вологості
повітря не перевищує 8–10%. Відповідно до цього очевидна корисність
гідрофобізуючих складів [7, с. 106].
Результати дослідження показали, що важливе місце у стабілізації
документів займає захист документів від механічного і фізико-хімічного
впливу. За оцінками фахівців, до третини будь-якого бібліотечного
фонду становлять видання, що перебувають під погрозою загибелі через
те, що вони видані на кислому папері. Водночас доведено практикою,
що виробництво лужного паперу менш токсичне у порівнянні
з виробництвом кислого паперу.
Тому головні спонукальні мотиви конверсії паперових фабрик
і переходу їх від виробництва кислого до виробництва безкислотного
паперу – це перспектива зниження витрат на його виготовлення
й позитивна екологічна характеристика. Особливої уваги заслуговують
три переваги: використання карбонату кальцію як наповнювача замість
дорогого волокна; скорочення споживання води й енергії у виробничому
процесі; скорочення викидів у навколишнє середовище.
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ФАЗОВА КОНСЕРВАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ
КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК
На сьогодні у книгознавстві й бібліотекознавстві під консервацією
документів мається на увазі забезпечення їхнього зберігання за
допомогою дотримання відповідного режиму зберігання, стабілізації
й реставрації [6, 90].
У світовій практиці перевага надається формі консервації, що дозволяє
максимально підвищити захист можливо більшої кількості документів
246

ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
з мінімальним втручанням консерватора у структуру документа. Такою
формою визнана превентивна (профілактична) консервація як сукупність
дій з метою захисту видань і рукописів від зовнішніх впливів шляхом
забезпечення нормативних умов зберігання й використання, тобто
створення й підтримки сприятливих режимів зберігання (світлового,
температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного) і застосування фазового
зберігання.
Фазова консервація – поміщення документа зі зруйнованою матеріальною основою в контейнер, виготовлений з безкислотного матеріалу,
з одночасним обмеженням його використання.
Термін «фазова консервація» був уперше запроваджений у відділі
консервації Бібліотеки Конгресу США у середині 70-х років XX століття.
Однією з перших колекцій цієї Бібліотеки, для якої було застосовано
фазове зберігання, стала європейська колекція книг із права. Це тисячі
томів у шкіряних та пергаменових оправах із численними механічними
пошкодженнями. Причиною цих пошкоджень було значне читацьке
навантаження та фізичний знос із-за частого переміщення з полиці
на полицю. Документи зазначеної колекції були розміщені у футляриобгортки. Конструкція використаних коробок отримала назву «фазовий
контейнер» і була розроблена на основі японсько-китайських футлярівобгорток для традиційних східних книг без твердої оправи. Подальший
розвиток технології фазової консервації – це застосування її для
збереження матеріалів, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій,
насамперед для документів, які потерпіли від вогню чи води [4, 20].
Впровадження фазової консервації фондів та інших заходів із питань
збереження ґрунтуються на знанні основних властивостей паперу як
матеріальної основи переважної більшості бібліотечних документів
сьогодення. Це дозволяє не лише вчасно виконувати відновлювальні
та стабілізаційні операції щодо кожного бібліотечного документа, який
цього потребує, а й використовувати найсучасніше обладнання та
найефективніші засоби.
Окрім властивостей, закладених під час виготовлення паперу, на
процеси старіння паперу документів впливають фактори зовнішнього
середовища. Про вплив підвищення кількості вологи уже сказано.
Підвищення вологи температури повітря, наявність у структурі паперу
іонів металу, які є каталізаторами процесів окислення, забруднення повітря
оксидами та підвищення концентрації озону і кисню в навколишньому
середовищі також сприяють прискореному старінню фондів. Відомо також
про негативний вплив ультрафіолетових променів [7, 70].
Слід знати, що папір, у композиції якого застосовано сульфатну
целюлозу, від дії зазначених факторів потерпає менше, ніж ті види друкованої продукції, до складу паперу якої входить сульфітна целюлоза
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та деревна маса. До деякої міри ця проблема вирішується через впровадження технології фазового зберігання. Вона передбачає створення
специфічного бар’єра між середовищем зберігання і документом. Для
забезпечення сталості фізико-хімічних показників у випадку застосування різних варіантів фазової консервації уповільнюється доступ
до МОД шкідливих елементів [4, 22].
Документи з підвищеною кислотністю паперу (рн<6) зазнають
неводної нейтралізації. Видання, що мають шкіряне або пергамене
плетіння, передаються на чищення й зм’якшення [2, 16–17].
Серед головних завдань будь-якої бібліотеки – підтримання оптимального фізичного стану бібліотечно-інформаційних ресурсів. На
сьогодні як матеріальна основа переважної більшості бібліотечних
фондів застосовано папір, а використання новітніх, більш стійких до
води та вогню таких носіїв, як скло, кварц чи кераміка, ще попереду.
На практиці це завдання у великих книгозбірнях виконують фахівці
спеціально створених підрозділів, які й проводять глибоке і всебічне
вивчення фізико-хімічних та конструктивно-структурних властивостей
матеріальної основи, тобто паперу, кожного документа, що підлягає
консервації. Дослідження цих властивостей сприяє розробці та впровадженню оптимальних консерваційних заходів для тих документів,
матеріальна основа яких ослаблена внаслідок підвищеного попиту,
природного старіння чи з інших причин.
Зазвичай, бібліотечні фонди розмішуються на бібліотечній полиці
згідно з вимогами стандартів із бібліотечної справи. Тож вищезазначені
характерні властивості матеріальної основи різних видів документів
також необхідно знати та враховувати при підготовці та виконанні
консерваційних заходів взагалі й стабілізаційних операцій зокрема,
які повинні базуватися на принципах індивідуального підходу до
кожного конкретного бібліотечного документа. Мається на увазі, що
у випадках, коли документи на різних видах паперу характеризуються
деякими подібними структурними показниками, скажімо, пухлістю
та нерівномірністю структури аркуша паперу, як-то ганчір’яний та
газетний види паперу, застосовані елементи з технології фазової
консервації можуть суттєво відрізнятися. Адже враховуються інші
складові зображеної вище схеми, а також, насамперед, унікальність та
історико-культурна значущість документа [3, 24].
Бібліотечна установа має декілька шляхів для запровадження
фазової консервації фондів залежно від власних фінансових та кадрових
можливостей.
•• Найкращий варіант – це закупівля технологічної лінії, відповідного
матеріалу (безкислотного картону) та підготовка спеціалістів для
обслуговування лінії.
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•• При неможливості закупівлі цього обладнання через його високу
вартість і спроможність придбання безкислотного картону можна
організувати виготовлення засобів для фазового зберігання
документів із безкислотного картону ручним способом фахівцями,
які пройшли стажування у спеціалізованих консерваційних центрах.
•• Ще одна альтернатива – це виготовлення контейнерів, коробок, тек,
конвертів, футлярів для книг та інших документів із відповідних,
спеціально підібраних, вітчизняних витратних матеріалів власними
силами чи шляхом розміщення замовлення на їх виготовлення на
державних чи приватних підприємствах свого міста [4, 24].
До позитивних аспектів фазової консервації документів з ослабленою
з різних причин матеріальною основою слід віднести:
•• зменшення негативного впливу можливих аварійних ситуацій,
адже засоби захисту першими беруть на себе вплив шкідливих
факторів (вода та інші);
•• документ під час використання зазнає менших механічних навантажень від тертя один об інший на бібліотечній полиці, а також
при знятті його з полиці;
•• зменшення негативної дії випромінювання як природного світла,
так і штучного освітлення електролампами;
•• захищення поверхні документа від часточок пилу та інших твердих
домішок, недопущення їх попадання на оригінали документів;
•• мінімізація негативного впливу факторів навколишнього середовища;
•• захист документів від механічного пошкодження під час їх транспортування [5, 22].
Окреслюючи позитивні аспекти фазової консервації, не слід забувати,
що ця технологія не з дешевих, а документи, розміщені у контейнери,
потребують більших площ у фондосховищах та постійного контролю
за їх станом із боку бібліотекарів та консерваторів.
Окремо слід окреслити аспекти фазової консервації в сьогоднішніх
умовах, в епоху електронних технологій. Оскільки нові технології
мають забезпечувати ширший доступ до бібліотечно-інформаційних
ресурсів незалежно від фізичного стану конкретного документа, тож
унікальні та цінні видання підлягають різним видам копіювання, що
не може негативно не відбитися на їхньому стані. Тож для забезпечення
збереження окремих оригіналів історично-значущих документів
необхідно застосувати їх фазове зберігання у коробках з безкислотного
картону для мінімізації негативного впливу навколишнього середовища
та захисту на випадок потрапляння документа в екстремальні умови.
Книги з пошкодженими оправами та книжковими блоками з численними
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механічними розривами також підлягають фазовій консервації до
моменту виконання індивідуальної реставрації. Книги у пергаменовій
оправі та ті, в яких застосовано пергамен, підлягають першочерговій
фазовій консервації із-за властивостей пергамену більшою мірою
реагувати на коливання відносної вологості повітря у сховищах для
зменшення негативного впливу цього явища.
З розвитком технології фазового зберігання стали виготовлятися
контейнери різних видів, форм та розмірів. Це – коробки, теки, конверти,
футляри для книг та інших документів на папері, а також контейнери
для фотодокументів, що відповідають особливим додатковим вимогам.
Ідеальними контейнерами є склеєні коробки, виготовлені ручним
способом із полотна та картону, який характеризується відповідними
показниками нейтральності. Їх переваги в тому, що вони забезпечують
надійний захист документа та міцніші від контейнерів інших типів.
Виготовлені на спеціальному механічному обладнанні складні коробки
з картону значно дешевші, ніж вищеназвані, забезпечують достатньо
надійний захист, їх простіше виготовити. Саме ці коробки з відповідного
безкислотного картону знайшли найбільше розповсюдження для фазової
консервації документів у бібліотеках світу. Відкриті футляри у формі
«книжкового чобота» зазвичай використовують для експонування книг,
які потребують додаткової опори. Дуже жорсткі футляри використовувати
не рекомендується, адже вони можуть додатково пошкодити оправу
документа та книжковий блок при виконанні операцій розміщення та
виймання книги з контейнера. Для тимчасового зберігання документів
можна рекомендувати конверти [4, 23].
Практичний аспект технології фазової консервації документів, про
що уже сказано, є логічним продовженням аспекту організаційного.
Практичне впровадження фазового зберігання документів потребує
організації нової служби у бібліотеці чи перерозподілу обов’язків
між наявними підрозділами. У бібліотеках, які запровадили фазову
консервацію, організація всієї роботи розпочиналася та проводиться
на основі розробленої технологічної схеми.
Технологічна схема фазової консервації фондів, зазвичай, у послідовності та взаємозв’язку включає всі основні виробничі процеси, а для
відбору документів та виконання моніторингу за станом документа, що
підлягає фазовій консервації, розробляється відповідна інформаційна
карта. Структура інформаційної карти, як свідчать літературні джерела,
має універсальну форму, а деякі деталі та елементи її можуть відрізнятися і доповнюватися у кожній бібліотеці окремо.
Необхідно вказати на те, що книга перебуває в мікрокліматичному
контейнері на своєму місці в книгосховищі весь період до реставрації.
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Вона може проглядатися, вивчатися й навіть видаватися читачеві, якщо
ступінь її деструкції є невеликою [1, 104]. У цей час можна з досить
високим ступенем об’єктивності стверджувати, що фазова консервація
зарекомендувала себе як ефективний превентивний метод забезпечення
зберігання фондів.
Одним з головних моментів, на наш погляд, є те, що фазова консервація може бути рекомендована в якості одного з основних напрямків
у справі зберігання великих обсягів бібліотечних фондів України, що
руйнуються. Вона знаходить усе більше число прихильників у середовищі бібліотечних працівників, тому що дозволяє в досить короткий
термін провести заходи щодо порятунку великої кількості ушкоджених
документів.
Наростальна підтримка фазової й превентивної консервації і їх вплив
на майбутнє збереження бібліотечних фондів, що мають історичне
значення, дарують надію для багатьох ушкоджених колекцій.
Найкращою передумовою для гарантування збереження документа,
який підлягає фазовій консервації, є організація постійного моніторингу
у трьох паралельних напрямах: за станом самого документа та його
наявністю у контейнері, мікрокліматом у контейнерах та температурновологісним режимом сховища, у якому вони зберігаються. Адже, з одного
боку, контейнерне зберігання – це спеціальний бар’єр між навколишнім
середовищем та документом для захисту останнього. З іншого, – документи
з ознаками мікологічного та ентомологічного ураження потребують
обов’язкової дезінфекційної та дезінсекційної обробки до їх розміщення
у контейнери та подальший постійний контроль за їх станом [4, 23].
Велике значення для успішного розв’язання завдань, що стоять перед
зберігачами й консерваторами, має своєчасне і якісне інформаційне
забезпечення ведення наукових розробок і їх практичної реалізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
ТА РОБОТА З НИМ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КНУКІМ
Визначення інтересів і потреб читачів, та мотиви їх звернення до
періодики дуже важливі для бібліотеки, як найбільш популярного
і доступного центру зберігання інформації.
Організація роботи з фондом періодичних видань – актуальне
і необхідне завдання наукової бібліотеки КНУКіМ в сучасних умовах.
І цей напрям діяльності має суттєві відмінності від роботи з іншими
видами документів.
Відомо, що ознайомитися з різноманітністю періодичних видань
користувачам зручніше в бібліотеках. Особисті бібліотеки рідко комплектуються періодикою, оскільки газети й журнали займають багато
місця, в той час як з річного комплекту потрібними виявляються лише
кілька номерів, а з номера – всього 1–2 статті.
Між потрібною і реально придбаною кількістю видань існує різниця,
тому що передплата на сучасні видання значно зросла і бібліотека
поки не має можливості задовольнити в повній мірі потреби читачів
в періодичних виданнях.
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Специфічні особливості періодичних видань дозволяють розглядати
кожне видання як джерело інформації, яке періодично поповнюється
по даній темі, певного виду, цільового і читацького призначення.
Як правило, читача цікавить не все періодичне видання, а лише
окремі статті, які він найчастіше роздруковує, копіює або сканує. Тому
для якісного обслуговування користувачів бібліотеки та для збереження
в належному вигляді видань, у відділі книгозберігання наукової
бібліотеки КНУКіМ, де зберігаються періодичні видання, знаходиться
відповідна техніка – сканер та принтер. Якщо такої техніки немає, то
не виключені випадки псування видань читачами.
Для формування фонду, що має наукову і культурну цінність,
особливе значення набуває відбір документів. «Відбір – це встановлення
необхідності наявності документів в бібліотечному фонді з подальшим
їх отриманням з потоку або масиву за критерієм цінності» [7, с. 68].
Мета відбору – обґрунтувати включення видань до фонду, визначити
їх інформаційну цінність для користувачів бібліотеки, важливість для
бібліотечного фонду. Методична рада веде обговорення та приймає
рішення щодо включення у Бюлетень передплати тих чи інших видань.
При відборі враховуються фахові напрями за спеціальностями, які
викладаються в університеті.
Для наукової бібліотеки КНУКіМ питання формування та збереження
фонду періодичних видань є одним з найактуальніших. Складова фонду
періодичних видань включає всі спеціальні видання з профільних
галузей, які необхідні для забезпечення навчального процесу та ведення
науково-дослідної діяльності викладачів і студентів. У цьому випадку
профільна періодика зберігається постійно.
Завдання бібліотекаря та бібліотеки в цілому, полягає не тільки
в видачі з фондів у тимчасове використання документів, а і в тому, щоб:
•• визначити й відібрати найбільш відповідні потребам користувачів
документи шляхом комплектування бібліотечного фонду;
•• донести відомості про них до користувачів веденням довідковопошукового апарату, у вчасному інформуванні користувачів про
отримані видання та своєчасному зображенні бібліографічного
запису у всіх наявних картотеках та каталогах бібліотеки;
•• забезпечити використання видань користувачами, що досягається
проведенням різноманітних ознайомчих заходів та пропаганди видань;
•• забезпечити комфортні та оптимальні умови для читання,
зберігання і використання періодичних видань, що реалізується
створенням необхідних умов праці та культурою обслуговування
[8, с. 147–148].
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Каталогізація періодики – один з найскладніших процесів. При
складанні бібліографічного опису періодичного видання важливо
правильно і в повному обсязі заповнювати відомості, що стосуються
заголовку, року, випуску та інше, інакше буде важко ідентифікувати
те чи інше видання. Кожне з них має свою історію випуску, можуть
неодноразово змінювати назву, місце видання, періодичність,
підзаголовкові дані та інше. Дуже важливо вчасно відстежити всі зміни
й правильно пов’язати попередню й нову назви.
З метою повного задоволення запитів читачів і раціонального
використання фонду періодичних видань, співробітники наукової
бібліотеки залишають в читальному залі тільки нові, які надійшли
за останні два роки видання; а всі інші, за попередні роки, але які не
втратили своєї цінності для читачів бібліотеки, постійно зберігаються
у відділі книгозберігання; через певні проміжки часу вилучаються з фонду
бібліотеки окремі екземпляри видань, таким чином фонд приводиться
у відповідність до потреб читачів і часу.
Важливе завдання, яке стоїть перед відділом книгозберігання
наукової бібліотеки – це опрацювання кожного номера ретро-журналу
та створення тематичних картотек: «Історія КНУКіМ», «Визначні постаті
українського театру», «Патріотичні екскурсії Україною», з метою зручності
опрацювання накопиченого матеріалу у вивчені історії університету
та України в цілому.
Наукова бібліотека КНУКіМ з метою повного розкриття книжкового
фонду та фонду періодичних видань проводить тематичні виставки, як
в самій бібліотеці, так і в аудиторіях зі студентами, віртуальні виставки
на сайті бібліотеки, участь у круглих столах.
Важливо й те, що періодичні видання оперативно інформують про
те, що відбувається в політичному, економічному та культурному житті,
про останні дослідження і досягнення науки й техніки. В профільних
журналах висвітлюється широке коло питань з різних галузей знань,
огляд новинок, виставок, конференцій. Дуже важливо, що в цих журналах
друкуються профільні книжкові новинки.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ
ПРИ ОЦИФРУВАННІ ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ
Правове регулювання об’єктів інтелектуальної власності стикається
з певними проблемами щодо трактування можливостей та меж захисту
(відчуження) інтелектуального продукту. Якщо інформація розглядається
як об’єкт виключних прав, як результат творчої інтелектуальної
діяльності, урегульованих у ст. 418 і Книзі 4 ЦК України [2], інформація
може розглядатися як інформаційний продукт, ресурс, документ, тобто
об’єкт, який може бути інформаційним товаром.
Слід зазначити, що кожен об’єкт інтелектуальної власності є результатом інтелектуальної діяльності людини, тобто має інформаційний
характер, проте не завжди інформація є результатом творчості, який
охороняється як об’єкт інтелектуальної власності. Можна стверджувати,
що галузь правового регулювання інформаційних відносин набагато
більша за інститут інтелектуальної власності.
До кола питань, якими опікується відділ інформаційних технологій
та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки КНУКІМ належать
питання оцифрування документів фонду, та перевірки результатів
науково-дослідної діяльності за допомогою інформаційної системи
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з виявлення збігів/ідентичності/схожості «Unicheck». Оцифрування
документів відбувається з виключною метою використання результатів
для забезпечення навчального процесу вишу.
Окремо слід зауважити, що 5 вересня 2017 року в України був
прийнятий Закон про освіту. Відповідно ст. 42 Закону України «Про освіту»
«Академічною доброчесністю вважається сукупність етичних принципів
та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [1].
Таким чином існування певного ланцюга, а саме: інтелект – інтелектуальний продукт інтелектуальна власність на сьогодні врегульовується нормами законів і стає підставами для встановлення контролю
щодо дотримання чесності та етичних цінностей в освітньому процесі
й науковій діяльності з боку структурних підрозділів вишу.
На сьогодні зберігається певна суперечливість між правовими нормами щодо охорони прав інтелектуальної власності та інформаційними
можливостями особи щодо вільного збирання, зберігання, поширення
та використання інформації. Зберігається стримування, уповільнення
культурної та наукової інформації, технологій, що суперечить інтересам загального прогресу наукової думки, розвитку суспільних відносин
тощо. Певним чином унеможливлюється або перешкоджається поширення інформаційного продукту, застосування традиційних знань так
необхідних для гармонізації суспільної думки. Рух вперед наукової
рефлексії, розповсюдження результатів наукових розвідок передбачає
можливість вільного доступу до інформаційних продуктів і, як наслідок,
забезпечення можливостей їхнього застосування.
Відбувається дисонанс прав інтелектуальної власності та інформаційних прав людини на вільний доступ до інформаційних ресурсів, до
культурної спадщини та ін. Рух вперед наукової думки, розповсюдження
наукових доробок передбачає можливість вільного доступу до інформаційних продуктів і як наслідок забезпечення можливостей їхнього
застосування для подальшого наукового дослідження. Такі проблеми
повинні вирішуватися на законодавчому рівні та за допомогою введення меж обмеження прав інтелектуальної власності – своєрідний баланс
у системі стримування та противаги.
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ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це єдина і свого
роду унікальна міжнародна універсальна класифікаційна система.
Її призначенням є впорядкування наукових праць, літератури та різних
видів документів. Вона є однією з найстаріших систем класифікації.
Свій початок вона бере з ХIХ ст. Розробив її американський бібліотекар
з Бостона Н. Шертлеф.
УДК охоплює всі області людських знань. В цілому вона характеризується двома основними властивостями, а саме універсальністю та
десятковістю. ЇЇ розділи пов’язані між собою, система індексів гнучка,
зручна у використанні.
Таблиці УДК мають розподіл на основні та допоміжні. Також УДК
має алфавітно-предметний покажчик, методичні вказівки до розділів
та знаки, за допомогою яких здійснюється побудова індексу.
Основна таблиця містить поняття з усіх галузей науки, мистецтва,
техніки. До допоміжних таблиць належать загальні й спеціальні
визначники, які використовують для подальшої деталізації індексу.
Вони зображають характеристики документів або властивості предмета
та уточнюють ту чи іншу тему і приєднуються до основного індексу
за допомогою знаків. Це може бути крапка, дужки, лапки чи дефіс, які
є характерними для конкретного визначника.
Доведено, що саме УДК допомагає зображати новітні досягнення
науки й техніки без змін у її структурі. Вона охоплює всю систему знань
завдяки тому, що система має здатність комбінувати та поєднувати різні
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предмети та поняття. УДК є актуальною та конкурентоспроможною
класифікаційною системою в усьому світі, оскільки зміст її таблиць
адаптується до безперервних сучасних інформаційних потреб суспільства.
На сьогодні Наукова бібліотека Київського національного університету
культури і мистецтв (КНУКіМ), як бібліотечно-інформаційний підрозділ
університету, здійснює формування, наукове опрацювання, зберігання
документів, забезпечує використання інформаційних ресурсів, проводить
інформаційно-бібліографічну та науково-методичну роботу, забезпечує
користувачам доступ до традиційних і електронних джерел інформації.
Комп’ютеризація бібліотечних процесів здійснюється шляхом
запровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи
«УФД/Бібліотека». Вона є однією з найпотужніших комп’ютерних
бібліотечних систем в України.
Запровадження цієї системи надало такі переваги: повністю автоматизовано процеси комплектування та обліку документів; створено
електронну базу даних користувачів бібліотеки; розпочато оцифрування рідкісних видань і навчальної літератури, що має попит; надано
можливість дистанційного замовлення документів в електронному
читальному залі бібліотеки; повністю автоматизовано шлях документа
в бібліотеці.
Фонд бібліотеки систематизувався за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Це бібліотечна класифікація документів,
розроблена ще у 1960-х роках. Вона є універсальною класифікаційною
системою, основним призначенням якої є наукове опрацювання документів та їх систематизація, організація фондів, укладання каталогів
і картотек, групування документів, ведення обліку і статистики у бібліотеках. Вона має офіційний статус у Росії і до березня 2017 мала такий же
статус і в Україні, де для систематизації джерел інформації паралельно
використовувалися системи УДК і ББК.
29 березня 2017 року відбулася видатна для України подія – після
офіційного опублікування набула чинності Постанова Кабінету Міністрів
України від 22 березня 2017 року № 177 «Про припинення використання
Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної
десяткової класифікації». Ця постанова передбачає відмову від
використання ББК та переведення бібліотек на УДК як міжнародну систему.
Тому з вересня 2017 року Наукова бібліотека КНУКіМ переходить на
систематизацію фонду за таблицями УДК.
Було складено план переходу на УДК. Робота розпочата з вивчення
таблиць і методики систематизації за даною класифікацією. Важливим
етапом стало розроблення робочих таблиць відповідності ББК і УДК.
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Співробітники відвідували семінари та наукові конференції, де
вивчали і узагальнювали вітчизняний і закордонний досвід бібліотек
з переходу на іншу кваліфікаційну систему.
Наукова бібліотека була забезпечена матеріально-технічною базою
переходу на УДК. Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями УДК.
Це оновлене видання еталонних таблиць українською мовою зі змінами
та доповненнями, а також алфавітно-предметний покажчик (зведений)
до нього. Було розглянуто основні 3 способи пересистематизації фонду,
а саме: переведення фондів, а після – каталогів; переведення каталогів,
а потім фондів; одночасне переведення каталогів і фондів.
Бібліотекою було ухвалено рішення про 3 спосіб переходу на УДК.
Початковим етапом є заміна шифрів у системі «УФД/Бібліотека».
Наступним кроком буде переведення каталогів, започаткування розділів
за таблицями УДК та розставляння фонду за новими поличними
індексами.
На даний час виділено окремий стелаж, де розставляється нова
література, яка систематизується вже за класифікацією УДК.
Підсумовуючи, можна сказати, що запровадження Постанови Кабінету
Міністрів України зумовлює необхідність інтенсивних змін у роботі
бібліотек вищих навчальних закладів.
Сьогодні Наукова бібліотека КНУКіМ не стоїть осторонь перетворень,
що відбуваються у суспільстві та університеті. Вона шукає нові форми
та методи роботи й відповідає сучасним вимогам.
Потернак Ю. А. Впровадження Універсальної десяткової
класифікації
у
науковій
бібліотеці
Київського
національного університету культури і мистецтв /
Ю. А. Потернак // Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук.
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ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Науковий і культурний розвиток сучасного суспільства неможливо
уявити без бібліотек. Сьогодні бібліотека стає часткою освітнього процесу вишу, забезпечуючи доступ своїх читачів до найрізноманітнішої інформації, у відповідності до всіх напрямків навчання.
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Особливе місце в сучасному інформаційному суспільстві відводиться
бібліотекам вищих навчальних закладів, які забезпечують якісний
рівень освіти та підготовку майбутніх фахівців. Сьогодні бібліотека
ВНЗ є активним впроваджувачем сучасних інформаційних технологій,
які досить активно використовуються, надають максимально повну
інформаційну підтримку різним категоріям користувачів і значно
підвищують якість освіти та науки в університеті.
Формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів електронними технологіями є актуальним напрямком їх діяльності. Комп’ютерні
технології та Інтернет відкрили нову сторінку у розвитку бібліотек.
Останнім часом від читачів надходять все більш складні запити, які не
можна задовольнити традиційними технологіями.
Сучасна бібліотека вищого навчального закладу під впливом
інформаційних технологій переживає процес трансформації. Сьогодні
бібліотека ВНЗ в Україні – не просто сховище навчальних матеріалів,
це відкрита комунікаційно-комунікативна система, яка бере участь
у педагогічному, виховному, міжкультурному, міжбібліотечному
обміні, а також в обміні з внутрішніми структурами ВНЗ (кафедрами,
музеями, побутовими службами, громадськими організаціями) та іншими
громадськими закладами (школами, технікумами, видавництвами).
Інформатизація означає впровадження нових технологій, елементів,
які підвищують якість і ефективність праці бібліотекарів та якнайшвидший доступ і отримання інформації читачами. Одним із компонентів
інформатизації є автоматизація, яка дозволяє поетапно позбавити фахівців бібліотеки рутинної праці, а користувачам – створити ефективний
і комфортний сервіс у пошуку інформації.
Автоматизація бібліотеки – складний процес, який впливає на всі сфери
життєдіяльності бібліотеки, і тому повинна проводитися дуже обережно.
Це не тільки установка системи обробки даних, а й питання розвитку та
адаптації робочого процесу з метою найбільшого використання переваг,
які надають інформаційні системи.
Створення автоматизованих бібліотечних систем пов’язане зі змінами
окремих етапів бібліотечної технології. В першу чергу це відноситься
до процесу комплектування фондів і зокрема замовлення документів.
Комплектування бібліотечного фонду здійснюється при застосуванні
сучасних методів та засобів обробки інформації, при тісній взаємодії
бібліотек із зовнішнім середовищем.
Впровадження засобів комп’ютеризації внесло суттєві корективи
в організацію основних технологічних процесів, в саме розуміння
технології комплектування. Застосування сучасних інформаційних
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технологій допомагає відділу комплектування оперативно знайомитись
з асортиментом книжкового ринку, використовуючи нові форми та
джерела комплектування. Завдяки новим технологічним процесам
відділ комплектування оперативно збирає інформацію про документи,
рахунки, здійснює контроль витрат і фінансової звітності.
Комплектування бібліотечних фондів традиційним шляхом досить
довготривалий та трудомісткий процес, який послідовно складається
з багатьох етапів і має багато часових і трудових витрат. Але останнім
часом ми маємо унікальну можливість використання ресурсів Інтернет
у комплектуванні вітчизняних та іноземних видань.
Соціальна значущість процесу перетворення традиційного комплектування бібліотек навчальних закладів України в автоматизоване
сьогодні полягає у тому, щоб всебічно сприяти виконанню основної
бібліотечної місії − оперативному забезпеченню молоді, що навчається, максимально повною інформацією, яка зберігається в їх фондах,
використовуючи для виконання цієї задачі нові інформаційні технології та засоби телекомунікації, а також формування у користувачів –
і студентів, і викладачів – якісної інформаційної культури.
У сучасному світі глобальної інформатизації визначальним
моментом є співіснування друкованих та електронних джерел інформації. Бібліотеки вищих навчальних закладів змінюються швидко
й електронні інформаційні ресурси займають у них домінуюче місце.
Це неминуче приводить до змін у бібліотечній роботі, бо електронні
форми об’єднують процеси бібліотечної роботи – комплектування,
оброблення, зберігання й обслуговування – в один, ставлячи перед
бібліотекарем нові завдання, серед яких уміння орієнтуватися та
керувати інформаційними потоками, створюючи можливості для користувачів оперативно отримувати необхідну інформацію з будь-якої
точки земної кулі.
Електронні ресурси мають значні переваги в порівнянні з друкованими. Вони є надійними і компактними у зберіганні інформації
в оперативному її поширенні та використанні. Але за умови активного
впровадження новітніх інформаційних технологій у практику роботи
бібліотек у жодному разі не застосовується практика повної заміни
друкованих видань електронними аналогами.
Бібліотеки вищих навчальних закладів не можуть залишитися
осторонь від зростаючого потоку електронної інформації. Інформація в
електронному вигляді та величезна кількість джерел, що існують винятково в електронному вигляді, створюють середовище, в якому бібліотека
опановує віртуальні ресурси і не тільки для споживання інформації,
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а й для того, щоб заявляти про себе, надаючи в мережі інформацію про
свої фонди та послуги.
Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які керуються комп’ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного
пристрою, підключеного до комп’ютера; електронними ресурсами
є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень,
включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їх
комбінації), електронні програми (набір операторів або підпрограм, які
забезпечують виконання певних завдань, включаючи обробку даних)
або об’єднання цих видів в одному ресурсі.
Електронне й друковане середовища мають різні цільові орієнтації.
Бібліотека об’єднує і те, й інше, хоча електронні ресурси виконують
функцію зберігання, але й орієнтує читачів у інформаційному середовищі,
надає допомогу в пошуку необхідної інформації. Поєднання традиційної
бібліотечної практики та інноваційних технологій інформаційного
обслуговування всіх категорій користувачів працівники бібліотеки
задовольняють запити суспільства в повному, оперативному та
достовірному отриманні інформації.
Електронні ресурси мають значні переваги в порівнянні з друкованими. Вони є надійними і компактними у зберіганні інформації,
оперативно її поширюють.
Протягом останнього десятиліття електронні ресурси перетворились
у розповсюджуваний і популярний серед студентів інформаційний сервіс.
Електронні ресурси призначаються для доступу, пошуку, відображення,
копіювання та роздруку студентами.
Історія Наукової бібліотеки Київського національного університету
культури і мистецтв починається у 1956 р. з бібліотечного кабінету
при Інституті підвищення кваліфікації керівного складу працівників
культури УРСР. Бібліотека зростала і розвивалася разом зі своєю alma
mater, перетворюючись з бібліотечного кабінету в інформаційний
центр сучасного університету. Подальша історія бібліотеки нерозривно
пов’язана з історією університету [6].
За півстоліття своєї діяльності університет перетворився на потужний,
багатопрофільний вищий навчальний заклад, що приваблює абітурієнтів
якісним навчанням, сучасними інформаційними технологіями, міцною
матеріально-технічною базою, значним надбанням якого за ці роки
освітньої діяльності стала і його бібліотека.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв (КНУКіМ) – це важливий структурний підрозділ університету,
діяльність якого спрямована на ефективну підтримку наукового,
навчального і виховного процесів та базується як на традиційних формах
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бібліотечно-бібліографічного обслуговування, так і на впровадженні
сучасних інноваційних технологій.
На сьогодні бібліотека КНУКіМ, як бібліотечно-інформаційний підрозділ
університету, здійснює формування, наукове опрацювання, зберігання
документів, забезпечує використання інформаційних ресурсів, проводить
інформаційно-бібліографічну та науково-методичну роботу, забезпечує
користувачам доступ до традиційних і електронних джерел інформації [1].
Відділ комплектування та наукового опрацювання документів
забезпечує технологію формування, організацію, зберігання, управління
і використання бібліотечних фондів документів й інформаційних ресурсів
бібліотеки. Саме у цьому відділі проводиться облік та обробка документів,
а саме: прийом, штемпелювання, реєстрація надходжень, переміщення
документів, їх вибуття, а також підбиття підсумків щодо руху фонду
і його переліку.
За період свого існування бібліотеці вдалося зібрати цінний, унікальний
та багатогалузевий фонд: наукові праці; автореферати дисертацій;
дисертації, захищені у КНУКіМ; інформаційні та періодичні видання; нотна
література. Бібліотечний фонд є універсальною базою для навчального
процесу та наукових досліджень у галузі культури та мистецтва [6].
Якість, обсяг та глибина фондів бібліотеки є визначаючими факторами
її діяльності. Особливу увагу бібліотеки було приділено формуванню
книжкових фондів як традиційних, так і абсолютно нових для неї галузей
знань. У сучасних умовах розвитку освіти у Науковій бібліотеці КНУКіМ
для формування фонду активно запроваджуються новітні інформаційні
технології. Локальна мережа бібліотеки об’єднує 27 комп’ютерів,
підключених до Інтернету, працює електронна читальна зала.
На сьогодні комп’ютеризація бібліотечних процесів здійснюється
шляхом запровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної
системи «УФД/Бібліотека» – однієї з найпотужніших комп’ютерних
бібліотечних систем в Україні, яка має україномовний інтерфейс. «УФД/
Бібліотека» – автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС)
розроблена і підтримується ТОВ «Український фондовий дім» (Київ,
Україна). Система призначена для комплексної автоматизації бібліотеки,
враховує всі основні виробничі цикли [7].
Запровадження системи «УФД/Бібліотека» надало наступні переваги: повністю автоматизовано процеси комплектування, обліку та наукової обробки документів; проведено переоблік фонду і підготовлено
до штрих-кодування; створено електронну базу даних користувачів
бібліотеки; розпочато оцифрування рідкісних видань, навчальної літератури, що користується попитом, та надано доступ до них в електронному читальному залі бібліотеки; надано можливість дистанційного
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замовлення документів у електронному читальному залі бібліотеки;
повністю автоматизовано шлях документа в бібліотеці.
Розроблена актуальна для вузівських бібліотек технологія розрахунку показників забезпеченості документами навчального процесу. Для
проведення аналізу книгозабезпеченості використовуються тематичний
каталог «Дисципліни» та «Тематико-типологічний план комплектування». Тематичний каталог «Дисципліни» створюють на основі навчальних
планів. До нього заноситься інформація про навчальні дисципліни вузу,
кафедри, спеціальності, кількість студентів тощо. Документи прикріплюються до дисциплін, факультетів і до місць розподілу. На підставі
цих даних проводиться аналіз книгозабезпеченості, прогнозується
комплектування і списання літератури.
Автоматизація комплектування забезпечує якісне формування
фонду. В новому технологічному комплексі відділ комплектування
виконує завдання, пов’язані з функціями збору інформації про книжковий ринок, замовлення документів, їх придбання, прийому та обліку,
а також контролю за витратами і фінансової звітності. Технологічні
зміни підвищили вимоги до фахового рівня співробітників.
Співробітниками відділу комплектування наукової бібліотеки КНУКіМ
було здійснено: створення та аналіз тематико-типологічного плану
комплектування фонду; аналіз відмов на літературу; врахування пропозицій постачальників; складання потреб у літературі; планування
поповнення фонду; складання замовлень літератури у постачальників;
обробка надходжень (партій літератури); списання літератури; друк книг
інвентарного та сумарного обліку; аналіз статистики комплектування
бібліотечного фонду.
Для створення умов ефективного комплектування бібліотечного фонду система «УФД/Бібліотека» передбачає засоби автоматизації кожного
етапу цієї роботи, а саме: планування фонду; аналіз відмов; врахування пропозицій; складання потреб; планування замовлень; складання
замовлень; обробка надходжень; списання літератури; аналіз фонду;
експорт-імпорт бібліотечного фонду та ін.
Нині в університеті відкривається багато спеціальностей, викладаються нові дисципліни, які не забезпечені підручниками. Тому проводиться аналіз книгозабезпечення навчальних дисциплін, відбираються
предмети, які зовсім не забезпечені літературою або малозабезпечені.
На основі аналізу здійснюється пошук відповідних джерел.
Підручники, які є в читальних залах в одному–двох примірниках
і користуються широким попитом, скануються і теж виставляються для
перегляду на сайті бібліотеки. Це дає змогу користуватися електронним
каталогом, а саме повнотекстовими електронними документами, та
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здійснювати автоматизований пошук матеріалів за автором, назвою,
темою та іншими пошуковими елементами.
Підсумовуючи, можна сказати, що модернізація вищої освіти
зумовлює необхідність інтенсивних змін у роботі бібліотеки вищого
навчального закладу. Наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв приділяє велику увагу формуванню
електронних інформаційних ресурсів, надає доступ до друкованих та
електронних інформаційних ресурсів, сприяє високій якості навчання та
науково-дослідної роботи, електронній доставці інформації користувачам,
проводить активну корпоративну діяльність у галузі каталогізації та
створення повнотекстових інформаційних ресурсів.
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
Сучасний стан інформатизації змушує бібліотеки приймати
абсолютно нові підходи до формування фондів та надання інформації
користувачам. Бібліотеки мають працювати не тільки із зібранням
та опрацюванням друкованих видань, а також створювати архіви
інформаційних ресурсів Інтернет.
У даному випадку мова йде про такий напрямок діяльності,
як створення електронних бібліотек. Формування традиційного та
електронного фондів має здійснюватися у тісному взаємозв’язку, оскільки
вони повинні доповнювати один одного, забезпечуючи бібліотечноінформаційне обслуговування на високому рівні.
Комплектування бібліотечних фондів традиційним шляхом є довготривалим та трудомістким процесом, який послідовно складається
з багатьох етапів, що займає багато часових і трудових витрат. Та останнім часом ми маємо унікальну можливість використовувати Інтернет-ресурси для комплектування як вітчизняних так і іноземних видань.
Бібліотеки, які мають вихід до глобальної мережі, користуються повнотекстовими базами даних та інформаційними ресурсами, призначенням
яких є відбір, замовлення та придбання документів для бібліотечних
фондів. Дані ресурси складаються з web-сайтів для комплектаторів,
он-лайнових книжкових магазинів, які мають анотовані каталоги видань,
серверів видавництв, книжкових дилерів і передплатних організацій.
В них представлені електронні версії вітчизняних та закордонних
каталогів, що надає можливість своєчасно переглянути великі обсяги
інформації, яка постійно оновлюється та містить відомості про наявність
нових видань у межах предметної галузі, анонсів бібліотечних
конференцій, що присвячені обговоренню організації формування
бібліотечних фондів і не тільки.
Веб-сайти, електронна пошта, різні пошукові системи – це найпопулярніші засоби роботи з інформацією в Інтернеті, що надають можливість користувачам працювати як з текстом, так й зі звуком, відео
та ін. Використовуючи Інтернет-сайти, можна швидко й оперативно
отримувати інформацію про книги, періодичні видання, компактдиски та інші носії інформації, їх репертуар, ціну, умови замовлення та
отримання, а також виконувати замовлення в он-лайновому режимі.
Наповненням електронних бібліотек є: електронні версії видань, що
видають бібліотеки; документи, які мають методичний чи нормативно266
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правовий характер; колекції просканованих видань з бібліотечного
фонду, які не порушують авторські права авторів. Хоча відношення до
джерел віддаленого доступу має розбіжності. Одні спеціалісти вважають,
що до складу електронної бібліотеки повинні входити тільки документи,
які знаходяться на сервері бібліотеки. Інші дотримуються точки зору, що
документи, до яких надано доступ є елементом електронної бібліотеки
й відомості про них повинні бути включені в електронний каталог.
Формування фонду електронних документів є новою бібліотечною
технологією. Це одне з завдань, що вирішується в процесі створення
наукової електронної бібліотеки. Електронний документ повинен пройти
традиційне бібліотечне опрацювання – комплектування, каталогізацію,
систематизацію, аналітичне опрацювання. Традиційно фонди цифрових
бібліотек формуються з оцифрованих (відсканованих) видань. В даному
випадку продуктивність процесу значно залежить від обладнання для
сканування. У свою чергу його вибір залежить вже від форматів видань,
які будуть оцифровуватися.
Зважаючи на сучасний стан бібліотечної справи в Україні та питання
щодо залучення інформаційних технологій Інтернет до оптимізації
комплектування книгозбірень потребує вирішення проблема ефективного
використання її інформаційних ресурсів.
Розглядаються такі три взаємодоповнюючі напрямки розв’язання
даної проблеми. Перший є найпростішим. Він призначений для активізації використання електронної пошти при проведенні книгообмінів,
оперативно узгоджувати з партнерами книгообмінні операції.
Другим напрямком використання Інтернет є залучення он-лайн
технологій. Сьогодні книготоргівельні організації мають бази даних
з інформацією про книги й періодичні видання, доступ до яких надається
бібліотекам. Замовлення документів відбувається, як правило, через
Інтернет.
Найбільш реальним є третій напрямок. На серверах системи накопичено значну кількість загальнодоступних комп’ютерних файлів. Прикладом цього є матеріали IFLA, бібліотечні стандарти, власні публікації
бібліотек, повні тексти документів віртуальних бібліотек. Це свідчить про
те, що ІТ‑мережі створюють передумови для кардинального поліпшення
комплектування бібліотечних фондів. Та їх ефективне використання
потребує чіткої координації діяльності книгозбірень. Також потрібно
врахувати той факт, що інформаційні ресурси, отримані з Інтернету
однією українською бібліотекою, є також надбанням інших провідних
книгозбірень нашої держави.
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До комплектування загальнодержавного фонду web-видань необхідно
залучати не тільки бібліотеки, але й видавничі організації, враховуючи
їх комерційні інтереси та законодавство про інтелектуальну власність.
Корпоративність є головним організаційним принципом формування
національного депозитарію електронних документів. Він передбачає
необхідність вирішення наукових, технологічних, правових питань
щодо регулювання відносин між створювачами, розповсюджувачами,
користувачами електронних ресурсів.
Завдяки глобалізації комп’ютерних мереж створюються нові умови
взаємозв’язків для всіх суб’єктів у відносинах «автор – видавець – розповсюджувач – бібліотека». Вони основані на сучасному технічному рівні
та корпоративному розумінні необхідності взаємодії при інформаційному
обміні даними. В даний час потрібна єдина система нормативних та
технологічних положень, які спрямовані на уніфікацію та оптимізацію
складових процесу вироблення, розповсюдження, використання
електронної видавничої продукції на користь користувачів та суспільства
в цілому.
У науковій бібліотеці Київського національного університету
культури і мистецтв формування фондів бібліотеки відбувається згідно
з профілем університету, використовуючи електронні носії у поєднанні
з традиційними.
В університеті відкривається багато спеціальностей, відповідно
викладаються нові дисципліни, які мало забезпечені навчальними
підручниками. Тому проводиться аналіз книгозабезпечення навчальних
дисциплін. В результаті відбираються предмети, які малозабезпечені
або зовсім не забезпечені літературою. Спираючись на цей аналіз
відбувається пошук відповідних джерел в мережі Інтернет. Навчальна
література, яка є в читальному залі в одному-двох примірниках і має
попит, сканується.
На сьогодні бібліотека здійснює формування фондів, наукове опрацювання, зберігання документів, забезпечує використання інформаційних ресурсів, надає користувачам доступ до традиційних і електронних
джерел інформації.
Формування електронного каталогу дає змогу користуватися повнотекстовими електронними документами та здійснювати автоматизований пошук матеріалів за автором, назвою, темою та іншими пошуковими елементами.
Бібліотека не стоїть на місці. Вона розвивається, удосконалюється,
впроваджує нові форми роботи з користувачами, відкриває нові напрями
своєї діяльності, разом з університетом впевнено крокує у майбутнє.
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Тому дійсно наукова бібліотека нашого часу – це місце зберігання як
традиційних документів, так і нових електронних ресурсів.
Потернак Ю. А. Інтернет-ресурси як джерела формування бібліотечних фондів / Ю. А. Потернак // Бібліотека:
місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого
столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту
культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 125–127.
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Лариса Анатоліївна Рибка

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
Проблема збереження бібліотечних фондів за останнє десятиліття
стала актуальною в усьому світі. Інформація, що містить у собі багатогранну еволюцію людства, зберігається в бібліотеках і архівах світу.
Збереження для прийдешніх поколінь у вигляді оригіналу цієї безцінної
інформації та її носіїв стало глобальним завданням, яке розв’язують
всі цивілізовані країни та світове товариство. Традиційна організація
справи не відповідає завданням сьогодення. Її розв’язання можливе
лише на базі комплексних заходів і наукових досліджень.
Сучасна концепція розвитку суспільства полягає в тому, що вирішальне значення надається знанням та інформації, які створюються ним,
передаються від покоління до покоління переважно завдяки їхньому
документуванню на матеріальних носіях та завдяки людському чиннику,
що посів домінантну позицію. Це пов’язано з процесами гуманізації усіх
сфер людської діяльності й передусім – освіти та професійної діяльності
громадян України.
Бібліотечні фонди – це документні масиви, головною ознакою яких
є статиcтика. Однак з того моменту, як бібліотеки перестали виконувати
лише пасивну функцію книгосховищ, коли головною їхньою функцією
стало доведення інформації до споживача, склалася проблемна ситуація
щодо оптимальної збалансованості одночасного збереження та використання документів.
Бібліотечний працівник має виступати уособленням високої фахової
компетентності, ініціативності, відповідальності й дисциплінованості.
А у виховній роботі, переважно з юними читачами, бути мудрим
порадником-вихователем у світі книг. Поєднуючи гуманітарні зусилля
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зі шкільними користувачами, бібліотечний працівник покликаний
прищеплювати потребу щоденно працювати з книжкою (уміння знайти
книгу, визначити її загальний зміст, використовувати різні форми запису
прочитаного; уміння користуватися книгами різного призначення:
науково-популярною, художньою, довідковою літературою, періодикою,
словниками). Прищеплення високої гуманітарно-інформативної
культури молодій генерації українців є винятково важливим чинником
його соціалізації, активного прилучення молоді до багатовікового
соціокультурного досвіду й засобом самоствердження у сучасному
глобалізованому світі.
Збереження бібліотечних книжково-документальних фондів означає
високе усвідомлення читачем їхньої соціальної та культурної значущості,
набуття конкретних умінь та навичок цивілізованого користування
ними й формування особистої зацікавленості у дбайливому ставленні
до книг і різних документів.
Плекання дбайливого ставлення до книги слід починати у дошкільному віці, передовсім коли вона приваблює захопливим змістом і яскравими
дивовижними ілюстраціями. Дитині слід зрозуміти, що кожна книга –
результат серйозної колективної праці й цю працю треба поважати.
Дія соціального чинника може бути доброчинною, якщо, починаючи
з дитинства, впливати на свідомість дитини позитивними емоціями
та прикладами. Вона може бути викликана цікавим змістом книги,
яскравими, привабливими ілюстраціями, спрощеною та адаптованою
для дитячого усвідомлення розповіддю про шлях створення книги.
З роками стають важливішими уміння й навички користувача інформації, сформовані завдяки зусиллям батьків, учителів та бібліотекарів.
Увага дедалі акцентується на морально-правовому аспекті дбайливого
ставлення до бібліотечних фондів як стримувальному важелеві людської поведінки. Доцільно зауважити, що завдання шкоди документам,
як правило, здійснюється у тих бібліотеках, де недбальство й навмисні
розкрадання фондів не засуджуються громадською думкою й не супроводжуються загальноприйнятими каральними санкціями.
В умовах соціальних негараздів збільшилась кількість проявів
негативної – асоціальної поведінки окремих користувачів: йдеться про
крадіжки, пошкодження книг (виривання сторінок, помітки в тексті),
передачу бібліотечних документів третім особам без впевненості
у поверненні їх тощо. Неодноразово спостерігаються факти фізичного
пошкодження книг (навмисне вилучення сторінок, підпалення їх
цигарками тощо).
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Крім погіршення фізичного стану документів, їх застарівання змісту,
головною причиною залишається втрата документів користувачами.
Поруч з дійсною втратою поширення набула фіктивна втрата документів,
коли вони є особливо цінними за змістом і через це їх привласнюють
користувачі. В академічних бібліотеках зазначене стосується підручників,
навчальних посібників та методичних матеріалів для студентів вищих
навчальних закладів. У такій ситуації користувачеві вигідніше оформити
акт заміни та принести ідентичну книжку, котра є у роздрібній торгівлі,
ніж повертати «втрачену».
Нагальною є необхідність упровадження ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для діяльності
у бібліотечній справі, у тому числі стосовно техніки й методики збереження бібліотечних фондів. Цілеспрямовано пропонується навчання
груповим методом та індивідуально, за спеціально розробленими для
кожного слухача програмами з урахуванням наявної освіти й специфіки
бібліотечної роботи, з подальшим врученням сертифікату державного
зразка.
Важливою для справи збереження бібліотечних фондів є ініціація
державою створення публічного доступу до мережі Інтернет в усіх
публічних бібліотеках України, у тому числі сільських. Передбачається
у короткий термін створення електронної бази даних «Пам’ять України»
шляхом оцифрування цінних і рідкісних книг з фондів національних,
державних та наукових бібліотек із забезпеченням доступу до неї.
У кожній бібліотеці має бути література про заходи готовності до
стихійних лих і аварій, прейскурант платних послуг з копіювання тощо.
Таким чином, розв’язання проблеми збереження бібліотечних
фондів значною мірою залежить від людського фактора – обізнаності
й поведінкової культури користувачів та бібліотечних працівників.
Воно вимагає ґрунтовної й наукової розробки й вироблення конкретних
практичних заходів у сфері забезпечення практичної діяльності
вітчизняної мережі бібліотек. У комплексі ця діяльність виступає
важливим компонентом організації духовного виробництва, який,
поряд з техніко-технологічним, інвестиційним, науковим, соціальнополітичним та іншими чинниками вагомо визначає темпи і напрям
суспільного розвитку.
Рибка Л. А. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів / Л. А. Рибка // Х Культурологічні читання пам’яті
Володимира Подкопаєва : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. «Українська культура: виклики сьогодення», м. Київ,
31 трав. – 1 черв. 2012 р. – Київ, 2012. – С. 632–634.
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Вероника Виталиевна Степко

КОЛЛЕКЦИЯ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КНУКИИ
Сохранение культурного наследия для последующих поколений – одна
из главных задач современных библиотек. Коллекции редких и ценных
книг являются настоящими сокровищницами человеческой мысли,
неисчерпаемыми источниками знаний.
Цель статьи – ознакомить с каталогом «Редкие издания из фонда
научной библиотеки КНУКиИ, 1842–1941», подготовленным сотрудниками
информационно-библиографического отдела научной библиотеки
КНУКиИ и изданным в 2014 году.
Предлагаемый вниманию читателей каталог знакомит с уникальной
коллекцией редких книг и нотных изданий, увидевших свет в период
с 1842 г. по 1941 г. и хранящихся в фонде библиотеки.
Основу коллекции редких изданий научной библиотеки КНУКиИ
составили поступления, которые ранее хранились в фондах библиотек
и учреждений республик СССР, а также книжные коллекции частных
лиц: Г. Писемского, А. Корнейчука, Г. Веревки, А. Грека, Т. Летичевской.
Каталог содержит 365 названий произведений печати (322 книги,
43 нотных издания). Материал просмотрен de vizu. Описания сгруппированы в два блока – «Книги» и «Нотные издания». Определение типа
библиографического пособия как каталога обусловило выбор описания.
Составители остановились на научно-библиографическом описании,
которое включает не только основные, но и факультативные элементы,
сохраняет графику написания книги, максимально раскрывает содержание
книги. Библиографическое описание выполнено согласно действующим
государственным стандартам.
Материал расположен в алфавитном порядке, что позволило собрать
вместе труды одного или коллективного автора. Библиографические
записи на языках с разной графикой группируются в два алфавитных
ряда: сначала на украинском (русском), потом на языках с латинской
графикой.
Составители каталога провели значительную поисковую работу
с целью установления авторства, места и года издания, и других
выходных данных книг. Фамилии авторов поданы в современной
орфографии, а в области сведений об ответственности сохранялась
орфография оригинала. При составлении библиографической записи
акцентировалось внимание на области примечаний, где отражались
отдельные элементы описания и особенности изданий. Особое внимание
обращалось на содержание книги, которое иногда раскрыто полностью,
а иногда частично: приводятся части, разделы и тому подобное.
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Каталог отражает книги по таким основным отраслям знаний:
история, педагогика, психология, книговедение, библиотечное дело,
библиография, литературоведение, музыка, театр.
Также в составе коллекции можно отдельно выделить энциклопедии,
словари, библиографические указатели и каталоги. Например, такие
энциклопедии, как: полное издание «Энциклопедического словаря»
издателей Брокгауза и Эфрона в 82 полутомах (1890–1907), «Энциклопедический словарь Т‑ва «Бр. А. и И. Гранат и К» (1910–1948), а также
раритетные энциклопедии советского периода (1926–1941).
Для библиографов-практиков особый интерес представляют издания
классиков библиографии: прижизненное издание книги В. И. Межова
«История русской и всеобщей словесности» (1872), С. А. Венгерова «Критикобиографический словарь русских писателей и ученых» (1886–1904),
Н. А. Рубакина «Среди книг» (1911–1915), А. Г. Фомина «Путеводитель
по библиографии, био-библиографии, историографии, хронологии
и энциклопедии литературы» (1934).
В фонде нашей библиотеки есть издание украинского исследователя
Б. И. Зданевича, который обнаружил неизвестное издание «Provinciale
romanum» и научно доказал, что оно принадлежит И. Гутенбергу
и напечатано приблизительно в 1455–1456 гг. В 1941 г. Зданевич
опубликовал этот труд в своей книге «Provinciale romanum: невідоме
видання Йоганна Гутенберга».
Книги из частных коллекций, отраженные в каталоге, представляют
особый интерес для исследоватей экслибрисами и дарственными
надписями известных деятелей культуры Украины. Так, одним из
уникальных изданий в коллекции библиотеки является первое издание
книги Алексея Дживелегова «Леонардо да Винчи» (1935 г.) с экслибрисом
Григория Веревки – выдающегося украинского композитора и хорового
дирижера.
Настоящим украшением нашей коллекции, прежде всего своим
полиграфическим оформлением, являются нотные издания Н. Лысенко,
Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, В. А. Моцарта, Дж. Россини,
Дж. Верди, изданные в XIX веке в Санкт-Петербурге, Москве, Лейпциге,
Гамбурге, Берлине, Милане, Брауншвейге.
Формальное расположение материалов (алфавитное) обусловило
создание научно-вспомогательного аппарата. Многоаспектному раскрытию содержания каталога способствуют: Именной указатель;
Систематический указатель; Указатель типографий, издательских
организаций, издательств, издателей. Каждый из указателей предваряет
небольшая аннотация, которая раскрывает особенности его построения
и использования. Вспомогательные указатели повышают научную
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ценность и информативность издания, делают его удобным и интересным
для ученых разных областей знаний – историков, искусствоведов,
книговедов, студентов специализированных вузов, сотрудников
библиотек, работников информационных служб и издательств.
Так, в Именном указателе в алфавитном порядке приведены все
фамилии, которые встречаются в библиографическом описании. Перечень фамилий известных и малоизвестных деятелей зарубежной и украинской культуры дает не только полное представление о персоналиях,
причастных к созданию книг, но и демонстрирует их многогранность,
поскольку они выступают в нескольких ипостасях: автора и переводчика, редактора и издателя, композитора и критика.
Систематический указатель дает возможность ознакомиться
с тематической направленностью представленных изданий. Порядковые
номера записей сгруппированы в зависимости от содержания
произведений печати согласно таблиц Библиотечно-библиографической
классификации.
Материал в Указателе типографий, издательских организаций,
издательств, издателей подается в алфавитном порядке в той форме
написания, которая указана на титульной странице издания.
Отдельным «Приложением» представлено иллюстративную часть
каталога. Это отсканированные изображения титульных страниц или
оригинальных обложек изданий, номер под каждым из них соответствует
номеру описания книги в основной части.
Часть коллекции редких изданий представлена на постоянно
действующей выставке, что вызывает неподдельный интерес читателей
и посетителей библиотеки.
Создание специализированных фондов, обеспечение сохранности
и доступности к коллекциям книжных памятников – перспективное
и необходимое направление работы библиотеки. Это способствует
авторитету и созданию позитивого имиджа библиотеки в современном
обществе.
Степко В. В. Коллекция редких изданий научной
библиотеки КНУКиИ [Электронный ресурс] / В. В. Степко //
Библиотека в XXI веке: аспекты развития = Library in the
XXI century: aspects of development : материалы VII Междунар.
науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов,
г. Минск, 29–30 окт. 2015 г. / Нац. акад. наук Беларуси,
Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа ; редкол.: А. И. Груша
(отв. ред.) [и др.]. – Электрон. дан. – Минск : Ковчег, 2016. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
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РІДКІСНІ ВИДАННЯ З ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ
Збереження національного культурного надбання для нащадків – одне
з головних завдань сучасних бібліотек. Колекції рідкісних і цінних книг
є справжніми скарбницями людської думки, невичерпними джерелами
знань.
Мета статті – ознайомлення з унікальною колекцією книг та
нотних видань, що знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв та вийшли друком
протягом 1842–1941 рр. Ці рідкісні та цінні видання включені до каталогу
«Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ, 1842–1941»,
підготовленого співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу
Наукової бібліотеки КНУКіМ і виданого у 2014 році [3].
Основу зібрання рідкісних видань наукової бібліотеки склали
надходження, які раніше зберігались у фондах бібліотек та установ
республік СРСР, а також книжкові колекції приватних осіб: Г. Писемського,
О. Корнійчука, Г. Верьовки, А. Грека, Т. Летичевської [2, с. 56].
Каталог містить 365 назв творів друку (322 книги, 43 нотних
видання). Описи згруповані у два блоки – «Книги» і «Нотні видання».
Матеріал розташовано в алфавітному порядку, що дає змогу зібрати
разом праці одного чи колективного автора. Бібліографічні записи мовами
з різною графікою групуються у два алфавітні ряди: спочатку українською
(російською) мовами, потім мовами з латинською графікою.
Укладачами здійснено пошукову роботу з метою встановлення
авторства, місць і років видання тощо. Прізвища авторів подані за
сучасною орфографією, а в області відомостей про відповідальність
збережена орфографія оригіналу. При опрацюванні книг та складанні
бібліографічного запису укладачі акцентували увагу на області приміток,
відображаючи окремі елементи опису та особливості видань. Особлива
увага зверталася на зміст книги, який інколи розкритий повністю,
а інколи частково: наводяться частини, розділи тощо.
У колекції бібліотеки зібрані книги з таких основних галузей знань:
історія, педагогіка, психологія, книгознавство, бібліотечна справа,
бібліографія, літературознавство, музика, театр.
Також у складі колекції можна окремо виділити енциклопедії,
словники, бібліографічні покажчики і каталоги. Наприклад, такі
енциклопедії, як: «Энциклопедическій словарь» видавців Брокгауза
і Ефрона у 82 напівтомах (1890–1907 рр.), «Энциклопедическій словарь Т‑ва
«Бр. А. и И. Гранатъ и К°» (1910–1948 рр.), а також раритетні енциклопедії
радянського періоду (1926–1941 рр.).
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Для бібліографів-практиків особливий інтерес представляють
видання класиків бібліографії: прижиттєве видання книги В. І. Межова
«Исторія русской и всеобщей словесности» (1872 р.), С. А. Венгерова
«Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ
(отъ начала русской образованности до нашихъ дней)» (1886–1904 рр.),
Н. А. Рубакіна «Среди книгъ» (1911–1915 рр.), А. Г. Фоміна «Путеводитель
по библиографии, био-библиографии, историографии, хронологии
и энциклопедии литературы» (1934 р.), комплект журналів «Красный
библиотекарь» (1924–1941 рр.) та «Журнал бібліотекознавства та
бібліографії» (1927–1930 рр.).
У фонді бібліотеки є видання українського дослідника Б. І. Зданевича,
який виявив невідоме видання «Provinciale romanum» і науково довів,
що воно належить І. Гутенбергу і надруковано приблизно в 1455–1456 рр.
У 1941 р. Зданевич опублікував цю працю у своїй книзі «Provinciale
romanum. Невідоме видання Йоганна Гутенберга».
На думку українського книгознавця Галини Ковальчук, «пріоритетним для нашої держави ми вважаємо також українознавчий критерій
визначення книжкових пам’яток… На нашу думку, у відділах рідкісних книг великих бібліотек потрібно зосереджувати всю україніку,
випущену до 1922 року» [1, с. 29]. В нашому випадку – це книги, видані
в Україні: «Бюллетень Харьковской Общественной Библіотеки» (1917 р.),
«Десятилѣтіе Харьковской Общественной Библіотеки» (1898 р.), «Дополнительный каталогъ книгъ по беллетристикѣ на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, поступившихъ въ Библиотеку [Кіевcкого общественного
собранія] по декабрь 1914 года» (1914 р.) і «Збірник праць Комісії для
вироблення законопроєкту про заснування Української Академії Наук
у Київі» (1919 р.).
Книги з приватних колекцій, відображені в каталозі, становлять
особливий інтерес для дослідників екслібрисами і дарчими написами
відомих діячів культури України. Так, одним з унікальних видань
в колекції бібліотеки є перше видання книги Олексія Дживелегова
«Леонардо да Вінчі» (1935 р) з екслібрисом Григорія Верьовки – видатного
українського композитора і хорового диригента.
Справжньою окрасою колекції, передусім своїм поліграфічним
оформленням, є нотні видання М. Лисенка, М. Римського-Корсакова,
П. Чайковського, В. А. Моцарта, Дж. Россіні, Дж. Верді, видані в XIX столітті
в Санкт-Петербурзі, Москві, Лейпцигу, Брауншвейгу, Гамбурзі, Берліні,
Мілані.
Формальне розташування матеріалів (алфавітне) зумовило створення
науково-допоміжного апарату. Різноаспектному розкриттю змісту
каталогу та поліпшенню користування ним сприяють: Іменний
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покажчик; Систематичний покажчик; Покажчик друкарень, видавничих
організацій, видавництв, видавців. До кожного з покажчиків наведена
невелика анотація, що визначає особливості його побудови та
використання. Допоміжні покажчики підвищують наукову цінність
та інформативність видання.
У «Додатку» представлено ілюстративну частину каталогу. Це проскановані зображення титульних сторінок або оригінальних обкладинок
видань, номер під кожним з них відповідає номеру опису видання
в основній частині.
З метою забезпечення збереження та зручного користування, колекція
відокремлена від основного фонду і зберігається в спеціальних шафах
відділу книгозберігання. Триває робота над створенням повнотекстової
бази даних рідкісних та цінних видань. При здійсненні наукового опису
кожного примірника в області приміток наводяться додаткові відомості
щодо наявності автографів, дарчих надписів, екслібрисів та інших
книжкових знаків на виданнях. У разі необхідності співробітниками
проводиться атрибуція видання, встановлення вихідних даних тощо.
Планується обов’язкова паспортизація раритетів та створення відповідних
інструкцій.
Частина бібліотечної колекції представлена на постійно активній
виставці, що викликає зацікавленість відвідувачів бібліотеки.
Створення спеціалізованих фондів, забезпечення збереження
і доступності до колекцій книжкових пам’яток – перспективний
і необхідний напрямок роботи бібліотеки, сприяє авторитету і створенню
позитивного іміджу бібліотеки в сучасному суспільстві.
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КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАЛЬНОЮ
ЛІТЕРАТУРОЮ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КНУКІМ
На сьогодні величезну роль у формуванні наукових поглядів
майбутніх фахівців виконує бібліотека ВНЗ, що забезпечує інформаційну
підтримку всієї діяльності вишу. Фонд бібліотеки – систематизоване
зібрання документів, що формується відповідно до завдань бібліотеки,
які полягають у задоволенні інформаційних потреб користувачів
з урахуванням типу бібліотеки на основі профілю комплектування. Тобто
від того як сформований фонд, залежить наскільки якісно бібліотека
задовольняє запити користувачів.
«Бібліотечний фонд має складну структуру і класифікується за різними ознаками, характерними для документів, які його утворюють.
Формування бібліотечних фондів вимагає точного знання завдань, що
стоять в даний час перед бібліотекою, а також постійного вивчення
контингенту користувачів, їхніх потреб, інтересів» [1, с. 4].
Комплектування фонду Наукової бібліотеки КНУКіМ має певні
особливості, а саме: це його поповнення документами, що забезпечують
навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідну
діяльність університету. Важливу роль в організації комплектування
бібліотечного фонду відіграє зв’язок бібліотеки з кафедрами університету.
Необхідність тісних контактів бібліотеки та кафедр зумовлена низкою
причин: змінами навчальних планів, відсутністю підручників з деяких
дисциплін, впровадженням нових дисциплін, необхідністю придбання
за рекомендацією кафедр нової спеціалізованої літератури, що виходить
із друку та є необхідною для навчально-виховного процесу.
Слід зазначити, що пріоритетними у комплектуванні фондів навчальною та методичною літературою є нововведені навчальні дисципліни та спеціальності, а також дисципліни кафедр, які проходять
акредитацію. Особлива увага приділяється формуванню фондів україномовними навчальними посібниками, підручниками, затвердженими
або рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Кафедри
ознайомлюються із прайс-листами, каталогами видавництв, книготорговельних фірм, каталогами передплати періодичних видань та замовляють підручники й періодичні видання, необхідні для забезпечення
навчального процесу.
Читацькі потреби динамічно розвиваються, тому детальний,
ретельний відбір ресурсів – традиційних книг та журналів, служби
електронних даних (слайди, аудіо і відеозаписи) дає змогу задовольнити
інформаційні потреби користувачів. У зв’язку з відкриттям нових
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спеціальностей, бібліотека повинна забезпечувати їх відповідними
документними ресурсами. При зміні інформаційних потреб і запитів
користувачів, бібліотека повинна мати відповідні ресурси для їх
задоволення. У зв’язку з цим і перелік тем може бути збудований
не в систематичному порядку, а згрупований залежно від того, на
яких факультетах або кафедрах вивчається обрана дисципліна. Така
систематизація є найбільш вдалою і зручною та прискорює пошук
інформаційних джерел.
Основними джерелами комплектування Наукової бібліотеки КНУКіМ є:
•• книговидавництва та книготорговельні організації України;
•• редакційно-видавничий центр університету;
•• подарунки від авторів, організацій, вищих навчальних закладів
та їх викладачів [3, с. 302].
Наукова бібліотека КНУКІМ працює як потужній інформаційний
центр, але існують суперечності між можливостями бібліотеки та
зростаючим попитом на електронні ресурси для студентів, аспірантів
та викладачів. Користувачі бібліотеки проявляють зацікавленість щодо
електронної бібліотеки, така форма роботи обумовлена браком часу,
необхідністю обробки більших масивів інформації та просто реаліям часу.
«Лише використовуючи новітні технології, віддалені ресурси, корпоративні бази даних, створивши абсолютно нову систему обслуговування,
ми зможемо задовольнити наростальні потреби своїх користувачів.
Створення електронної бібліотеки особливо важливе для наукової, дослідницької й освітньої діяльності ВНЗ» [2, с. 211].
Впровадження інформаційних технологій, підтримка зворотнього
зв’язку між користувачем і бібліотекою щодо формування вектору
попиту, презентації, у межах проекту «12+Книг року», монографій,
підручників, посібників дозволять університетській бібліотеці надалі
сприяти формуванню інформаційної компетенції та нарощуванню
інтелектуального капіталу користувачів.
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ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
КНУКІМ
«Сьогодні немає такої сфери суспільно-політичного життя,
економіки, науки чи культури, де б не відбувалися значні зміни
й не порушувалися питання майбутнього розвитку. Подібний процес
відбувається і в бібліотечній справі. Головним фактором цих змін стають
нові технології, які спричиняють революційні перетворення в системі
суспільної комунікації. Досвід розвитку нашої держави та провідних
країн світу свідчить, що головним напрямком вирішення цього завдання
є впровадження сучасних інформаційних технологій. Причому їхнє
застосування – це не просто перспективні можливості, це сьогоднішня
нагальна необхідність» [2, с. 66]. Найактивнішу участь у цьому процесі
має брати наукова бібліотека КНУКіМ, оскільки вона є одним з основних
соціальних інститутів, що забезпечують суспільству доступ до наукової
інформації як на традиційних, так і на електронних носіях, причому
бібліотечна інновація розуміється як кінцевий результат інноваційної
діяльності, що втілюється у вигляді нового підходу до інформаційного
сервісу чи технологічного процесу, що використовується у бібліотечному
виробництві. На сьогодні стан автоматизації бібліотек знаходиться на
різному рівні, та в кожному окремому випадку має свої особливості
й проблеми.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв – це потужний інформаційний та культурно-освітній центр,
який бачить своє основне завдання у сприянні інноваційним освітнім
та науковим процесам університету. Відділ комплектування та наукової
обробки документів забезпечує технологію формування, організацію,
зберігання, управління і використання бібліотечних документів
і інформаційних ресурсів бібліотеки. Процеси технічної та технологічної
революції, які переживають сучасні бібліотеки, найбільшою мірою
вплинули на сферу каталогізації та обробки літератури.
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Упродовж усієї своєї історії бібліотечні каталоги пережили не
одну зміну форм і засобів організації, але ні одна з них не здійснила
такого впливу на принципи каталогізації, як електронна форма. Адже
активне впровадження комп’ютеризації в більшості бібліотек почалось зі створення електронного каталогу. Перехід від традиційних до
електронних технологій розпочато у відділі комплектування з придбанням бібліотечної програми «УФД/Бібліотека». Це сприяє оперативному наповненню електронного каталогу новими надходженнями,
адже електронний каталог – це один із найважливіших бібліотечних
ресурсів і особливо цінний тоді, коли до нього є доступ із всесвітньої
мережі, що дозволяє забезпечити цілодобовий доступ інформації
до цих ресурсів і дає можливість проінформувати користувача про
наявність того чи іншого документа в бібліотеці, навіть тоді, коли він
знаходиться у стадії обробки.
У відділ комплектування та наукового опрацювання документи
надходять партіями і при роботі з партією кожен екземпляр звіряється
на дублетність, обліковується і формується короткий бібліографічний
запис на документ, який потім імпортується в електронний каталог,
де здійснюється доповнення каталогізатором усіх робочих полів,
передбачених ДСТУ 7.1–2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та складання» [1].
АБІС «УФД/Бібліотека» дає можливість доступу до повнотекстової
інформації, якщо така є в наявності. При вводі в електронний каталог
в записах відмічають, що документ має повнотекстовий варіант і прописують, де знаходиться цей документ (електронна адреса). Користувач,
відібравши книгу, має можливість скористатися повнотекстовим файлом.
Упровадження сучасних інформаційних технологій в освіту вимагає
залучення великого об’єму інформаційних джерел різних видів. Отже,
система «УФД/Бібліотека» призначена для комплексної автоматизації
діяльності бібліотеки. Вона включає засоби автоматизації основних
виробничих процесів.
За допомогою автоматизованої програми «УФД/Бібліотека» обробляється весь обсяг нових надходжень, роздруковуються сторінки інвентарної книги та каталожні картки, формуляри. Набагато полегшує
роботу з комплектування автоматизоване формування облікових та
фінансових документів (інвентарні книги, книги сумарного обліку, акти
тощо). Особливість комплектування фонду нашої бібліотеки – це його
поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідну діяльність університету.
Тому відбір проходить обов’язково за участю працівників підрозділів
бібліотеки та викладачів кафедр. Усі питання, пов’язані з комплекту281
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ванням, обробкою, зберіганням інформації вирішуються в комплексі
та в тісному контакті з тими, для кого працює бібліотека. Застосування
новітніх технологій вимагає від працівників університетської книгозбірні постійного набуття нових навичок та компетенцій задля удосконалення всіх процесів. Але наразі автоматизовані технології ще цілком
не замінили традиційні. В майбутньому достатня кількість електронної
техніки, оптимальна кількість співробітників і постійне вдосконалення
їхньої майстерності, консервація карткових каталогів суттєво вплинуть
на якість обробки документів і скоротять працезатрати.
Отже, модернізація вищої освіти зумовлює необхідність інтенсивних
змін у роботі бібліотеки вищого навчального закладу. Наукова бібліотека
Київського національного університету культури і мистецтв приділяє
велику увагу формуванню електронних інформаційних ресурсів, надає
доступ до друкованих та електронних інформаційних ресурсів, сприяє
високій якості навчання та науково-дослідної роботи, електронній
доставці інформації користувачам, проводить активну корпоративну
діяльність в галузі каталогізації та створення повнотекстових інформаційних ресурсів.
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ПРОЦЕС ОБРОБКИ ДОКУМЕНТНОГО
ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв – це потужний інформаційний та культурно-освітній центр,
який бачить своє основне завдання у сприянні інноваційним освітнім
та науковим процесам нашого університету.
Відділ комплектування та наукової обробки документів забезпечує
технологію формування, організацію, зберігання, управління і використання бібліотечних фондів документів і інформаційних ресурсів бібліотеки. Процеси технічної та технологічної революції, які переживають
сучасні бібліотеки, найбільшою мірою вплинули на сферу каталогізації
та обробки літератури.
Протягом всієї своєї історії бібліотечні каталоги пережили не одну
зміну форм і засобів організації, але ні одна з них не здійснила такого
впливу на принципи каталогізації, як електронна форма. Адже активне
впровадження комп’ютеризації в більшості бібліотек почалось зі створення електронного каталогу. Перехід від традиційних до електронних
технологій розпочато у відділі комплектування з придбанням бібліотечної програми «УФД/Бібліотека».
АБІС «УФД/Бібліотека» дає можливість доступу до повнотекстової
інформації, якщо така є в наявності. При вводі в електронний каталог
в записах відмічають, що документ має повнотекстовий варіант і прописують, де знаходиться цей документ (електронна адреса). Користувач,
обравши книгу, має можливість скористатися повнотекстовим файлом.
Впровадження сучасних інформаційних технологій в освіту вимагає
залучення великого об’єму інформаційних джерел різних видів. Отже,
система «УФД/Бібліотека» призначена для комплексної автоматизації
діяльності бібліотеки. Вона включає засоби автоматизації основних
виробничих процесів.
За допомогою авторизованої програми «УФД/Бібліотека» обробляється
весь обсяг нових надходжень, роздруковуються сторінки інвентарної
книги та каталожні картки. Набагато полегшує роботу з комплектування
автоматизоване формування облікових та фінансових документів
(інвентарні книги, книги сумарного обліку, акти тощо).
Особливість комплектування фонду нашої бібліотеки – це його
поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес,
науково-педагогічну та науково-дослідну діяльність університету. Тому
відбір проходить обов’язково за участю працівників підрозділів бібліотеки
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та викладачів кафедр. Всі питання, пов’язані з комплектуванням,
обробкою, зберіганням інформації вирішуються в комплексі та в тісному
контакті з тими, для кого працює наша бібліотека.
Застосування новітніх технологій вимагає від нас бути в постійному
пошуку, удосконалювати всі процеси роботи. Але поки що автоматизовані
технології ще не витіснили традиційні. А в майбутньому достатня
кількість електронної техніки, оптимальна кількість співробітників
і постійне вдосконалення їх майстерності, консервація карткових
каталогів суттєво вплинуть на якість обробки документів і скоротять
працезатрати.
Підсумовуючи, можна сказати, що модернізація вищої освіти зумовлює необхідність інтенсивних змін у роботі бібліотеки вищого
навчального закладу. Наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв приділяє велику увагу формуванню
електронних інформаційних ресурсів, надає доступ до друкованих та
електронних інформаційних ресурсів, сприяє високій якості навчання та
науково-дослідної роботи, електронній доставці інформації користувачам, проводить активну корпоративну діяльність в галузі каталогізації
та створення повнотекстових інформаційних ресурсів.
Чернявська А. А. Процес обробки документного фонду
бібліотеки КНУКіМ / Алла Чернявська // Інформаційний
простір бібліотеки : тези VII Міжнар. наук.-практ. конф.,
18–19 трав. 2017 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львівська
політехніка», наук.-техн. б-ка ; [уклад.: Н. І. Мосієнко,
Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; пер. з пол. Р. С. Самотий,
П. П. Сохан ; відп. за вип. А. І. Андрухів]. − Львів, 2017. –
С. 115–116.
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УПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
В РОБОТУ БІБЛІОТЕК
22 березня 2017 р. Кабінет Міністрів України на своєму засіданні
прийняв постанову «Про припинення використання Бібліотечнобібліографічної класифікації та впроваження Універсальної десяткової
класифікації» № 177 від 22.03.2017 р.
«В Україні для систематизації видавничої продукції паралельно
використовують дві системи: УДК та ББК. Система УДК – світова, її
використовують 130 країн, ББК – це радянська розробка 60-х років
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минулого століття, і зараз має офіційний статус в Росії», – слова голови
Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення Олега
Наливайко під час обговорення.
Постанова передбачає відмову від використання бібліотечно-бібліографічної класифікації та поступове переведення бібліотек-користувачів
на універсальну десяткову класифікацію як міжнародну систему. Можливість єдиної систематизації інформаційних матеріалів робить систему
УДК самою зручною в процесі обміну інформацією між країнами. УДК
відповідає найбільш суттєвим вимогам, які пред’являють до класифікації:
міжнародності, універсальності, мнемонічності, можливості відображення
нових досягнень науки без серйозних змін у її структурі. У зв’язку з цим,
виникає велика кількість запитань стосовно систематизації фондів
і каталогів, розміщення фондів у вільному доступі тощо.
Книжковою палатою України було розроблено проект «Класифікаційна система України» (http://www.udcsummary.info/php/index.
php?lang=uk&pr=Y), що передбачає створення україномовної класифікації,
також було підписано угоду з Консорціумом УДК (власником
міжнародного англомовного еталона УДК Master Reference File) і придбано
ліцензію на підготовку й випуск таблиць УДК українською мовою.
У мережі Internet є у вільному доступі скорочені таблиці УДК. Якщо
брати таблиці на веб-сайті УДК, то тут є Основна таблиця та Допоміжні
таблиці (Знаки та Загальні визначники).
Рішенням методичної ради Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв згідно з постановою розпочала
перехід на УДК з вересня 2017 року. Переведення фонду з ББК на УДК це
дуже важлива, структурована та кропітка праця, якій передує плідна
підготовка, яка здійснюється продумано й поетапно. У травні 2017 року
було закуплено основні, допоміжні таблиці Універсальної Десяткової
Класифікації (УДК) та зведений алфавітно-предметний покажчик УДК.
Фонди кожної бібліотеки відрізняються за кількісними та якісними
показниками. Окрім цього, читачі бібліотек мають різні вподобання,
тому кожна з бібліотек вирішує яким чином буде розміщатись бібліотечний фонд. Була розроблена «Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК
для наукових бібліотек» і надана по всіх підрозділах бібліотеки для
ознайомлення.
Нова література, яка надходить до бібліотеки з вересня 2017 року
систематизується за таблицями УДК. Для більш легкого впровадження
таблиць УДК були виділені окремі стелажі, де література розставляється
вже за класифікацією УДК, або в кінці кожної галузі знань ББК надається
окреме місце на полиці для розставлення за системою УДК.
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З метою швидкісного пошуку у фонді спочатку бібліотекарям на
допомогу були оформлені нові книжкові розподільники згідно УДК.
Особливо цінне це при систематичному розставлянні фонду.
Поступово здійснюється перехід з ББК на УДК в програмному
забезпеченні «УФД-Бібліотека».
УДК охоплює всі галузі знань, її розділи пов’язані так органічно, що
зміна одного з них веде за собою зміни другого. Застосування визначників
безмежно розширює рамки системи й відкриває великі можливості для
деталізації класифікації матеріалу.
Чернявська А. А. Упровадження універсальної десяткової класифікації в роботу бібліотек / А. А. Чернявська //
Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали
круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац.
ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 153–154.
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ
ФОНДУ РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Наукова бібліотека КНУКіМ – один із провідних підрозділів університету, який вирішує актуальні завдання інформаційного забезпечення
наукового та навчального процесів, підвищення культурно-просвітницького рівня користувачів.
У сучасному світі найважливішими завданнями бібліотек називають
забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації. Тому перед
нашою книгозбірнею стоїть непросте завдання – зберегти фонд для його
активного використання і зберегти його, попри активне використання.
Найцінніший фонд наукової бібліотеки КНУКіМ – рідкісні та цінні
видання з часу заснування бібліотеки, який налічує 1232 примірники.
Сектор рідкісних та цінних документів розглядає свої фонди не
тільки як документальну частину культурної спадщини, а й важливу,
унікальну, постійно зажадану частину інформаційних ресурсів, до яких
повинен бути забезпечений постійний доступ.
З метою більш повноцінного ознайомлення користувачів із документами з цього фонду був підготовлений та виданий каталог «Рідкісні
видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ, 1842–1841». Видання роз286
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раховане на науковців, книгознавців, бібліотекарів, студентів, містить
інформацію про 365 найбільш цікавих рідкісних видань.
Науково-допоміжний апарат каталогу складається із:
•• іменного покажчика;
•• систематичного покажчика;
•• покажчика друкарень, видавничих організацій, видавництв,
видавців.
Для візуального ознайомлення користувачів із поданими книжковими
раритетами в «Додатку» подано проскановані зображення титульних
сторінок або оригінальних обкладинок видань. Цей каталог користується
заслуженою увагою серед користувачів.
Працівники наукової бібліотеки КНУКіМ, переймаючись питанням
збереження фонду рідкісних та цінних документів та виховуючи
дбайливе ставлення до цих фондів, розробили «Пам’ятку читачеві для
роботи з фондом рідкісних і цінних видань», де розповіли, як потрібно
працювати з такими документами (наприклад, забороняється: брати
документи вологими та брудними руками; швидко гортати сторінки
видань; загинати кути сторінок та ін.).
Сучасні технології надають можливості щодо створення цифрових
колекцій, які містять повнотекстові копії документів, тобто складаються
якісно нові, більш сприятливі умови для збереження та всебічного наукового використання рідкісних та цінних документів. Наукова бібліотека
КНУКіМ також не стоїть осторонь цих процесів і використовує в своїй
роботі передові технології сьогодення: триває робота по оцифруванню
фонду рідкісних та цінних документів.
Підвищуючи ефективність використання інформаційних ресурсів
сектору рідкісних та цінних документів, співробітники нашої книгозбірні
проводять:
•• тематичні книжкові виставки до круглих столів, наукових студій,
семінарів, науково-практичних конференцій;
•• ознайомчі екскурсії зі студентами 1-го курсу всіх факультетів та
спеціалізацій, а також підбирають літературу на практичні заняття
та як наглядний матеріал на лекції.
Під час екскурсій студенти мають змогу більш детально ознайомитися
з книжковими раритетами та колекціями «книг-мініатюр» та «книг
з інскриптами», які представлені на спеціально облаштованих книжкових
виставках під склом.
Кожна книга фонду рідкісних та цінних документів наукової
бібліотеки КНУКіМ неповторна і заслуговує окремої уваги та ретельного
вивчення, тому сектором проводиться робота по створенню паспортів,
на окреме видання, або на колекцію видань з приватних книгозбірень.
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Такі паспорти містять, як правило, значний масив інформації, який
співробітникам вдалося відшукати:
•• по-перше, відомості про сам документ (коли і де був надрукований,
в якій кількості);
•• по-друге, розкривається зміст та подається інформація про автора
•• по-третє, використовуючи наявні штампи, печатки, позначки, які
є на книзі відслідковується шлях цього видання до нашої книгозбірні.
Процес складання паспорта – це клопіткий процес, але це наглядний
матеріал, який розкриває багатство книжкової спадщини наукової
бібліотеки КНУКіМ.
Головні завдання, які стоять перед нашою книгозбірнею, – це забезпечення сучасного наукового рівня роботи з розкриття фонду рідкісних та
цінних документів: розвиток та удосконалення довідково-бібліографічного апарату, бібліографічне опрацювання документів, удосконалення
електронного каталогу.
Шостак В. М. Використання можливостей документних
ресурсів фонду рідкісних та цінних документів
в інформаційному забезпеченні науково-освітнього
процесу / В. М. Шостак // Бібліотека: місце традицій,
простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч.
55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв,
Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 94–95.
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ФОНД РІДКІСНИХ ВИДАНЬ
ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Культурно-історична, просвітницька і наукова цінність бібліотеки
значно зростає, якщо в її фондах зберігаються рукописи, рідкісні й цінні друковані видання.
З метою кращої організації та більш раціонального розміщення
рідкісних та цінних документів, для їх кращого фізичного збереження
в науковій бібліотеці Київського національного університету культури
і мистецтв, у відділі книгозберігання був виокремлений від основного
фонду і створений в 2017 році сектор рідкісних та цінних документів,
фонд якого зберігається в окремих шафах.
Наразі в цьому фонді зосереджені документи у хронологічних рамках від 1842 до 1950 років. Це наукова та навчальна література з різних
галузей знань:
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•• бібліотечна справа;
•• літературознавство;
•• психологія;
•• театральне мистецтво;
•• музичне мистецтво;
•• хореографічне мистецтво;
•• філософія;
•• твори художньої літератури;
•• довідкова література.
Загальна кількість документів становить 1105 примірників.
Наукова бібліотека пишається раритетами, які входять до складу
фонду. Серед них: «Энциклопедическій словарь» видавців Ф. Брокгауза
та І. Ефрона (у 86 т., Санкт-Петербург, 1890–1902 рр.), «Г. Рыманъ Музыкальный словарь. Пер. с нем. Б. Юргенсона» (1900 р.), «Книжная палата
Академіи наук 1728–1740» (1893 р.) та інші.
Справжнім скарбом і окрасою книжкового фонду наукової бібліотеки КНУКіМ є рідкісні нотні видання. Незважаючи на невелику їх кількість (111 примірників), працюючи з цим фондом, досліджуючи шлях
книги, яка потрапила до бібліотеки, вивчаєш не лише історію музики
та розвиток культури, а й історію України.
Хронологія всіх нотних видань охоплює період від 1861 до
1950 років. Найстаріша нота в фонді наукової бібліотеки КНУКіМ – це
«Травіата» Джузеппе Верді за 1861 рік, яка була надрукована в місті
Лейпциг німецькою мовою. На сьогодні ця книга збереглася в гарному
стані: у палітурці від видавця та має всі сторінки.
Серед унікальних нотних видань виокремлюється шедевр друкарського мистецтва – опера Россіні «Севільській цирульник», яка була
надрукована в 1873 році в Москві, відомою книговидавничою фірмою
Б. Юргенсона двома мовами – італійською та російською. Вражає багате друкарське оформлення цього видання: це шкіряна палітурка, на
якій витіснені золотою фарбою прізвище композитора та назва твору,
крім того корінець книжки також містить ці відбитки. На палітурці
цього видання знаходиться суперекслібрис (дві букви «И» та «Ч» – це
книжковий власницький знак, витіснений на кришці оправи книги
металевим штампом – матрицею за допомогою гарячого тиснення).
Є різні види суперекслібрисів, цей називається шрифтовий суперекслібрис (де замість герба використовували ініціали власника книги), який розміщувався на нижній частині палітурки.
Суперекслібриси виконували функції збереження видань, естетичне задоволення від художнього прикрашання палітурки та забезпечення права власності на коштовні друки.
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Основу фондового зібрання рідкісних видань бібліотеки склали
надходження, які раніше зберігалися у фондах бібліотек та установ:
Союзу торгово-промислових трудящих, Бібліотеки Полтавської Маріїнської жіночої гімназії, Фундаментальної бібліотеки Київської жіночої гімназії, бібліотеки Українського Дому Червоної Армії, бібліотеки
«Друга» у Львові, бібліотеки Приватного оперного театру Н. С. Короткова, Київського державного хореографічного технікуму, а також книжкових колекцій приватних осіб Ю. Меженка, Г. Верьовки, А. Грека,
О. Корнійчука. Переважна більшість видань надійшла з обмінно-резервних фондів.
Перед науковою бібліотекою стоять два важливі завдання:
•• збереження раритетів;
•• користування цими раритетами.
Для вільного доступу користувачів до раритетів, і щоби не пошкодити їх, сектор проводить оцифрування цих документів.
Одним із головних завдань бібліотеки є максимальне розкриття
цінної книжкової спадщини попередніх поколінь. З цією метою сектором рідкісних та цінних документів була розпочата робота по створенню паспортів (як на окремий документ, так і на колекції з приватних
бібліотек), які показують величезну історичну, духовну, культурну, наукову та матеріальну цінність цих видань.
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ВЕБ-САЙТ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ:
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Інтернет-асоціація України оприлюднила результати нових
досліджень Factum Group Ukraine. Аудиторія українського інтернету, без
урахування АР Крим, склала 21.1 млн. осіб, які користуються інтернетом
«один раз на місяць чи більше». Це складає 58% від загальної кількості
населення України у віці 15+ років. Для того, щоб зайняти гідне місце
у віртуальному просторі, бібліотекам необхідно шукати нові методи
і форми роботи, способи залучення користувачів. Враховуючи, що
традиційні способи доступу до інформації поступово втрачають свої
позиції, перед бібліотеками постає питання створення власних веб-сайтів.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв – це місце, де накопичується і систематизується інформація,
забезпечується сучасний рівень інформаційної підтримки процесів
навчання та науково-дослідної роботи. Наявність великої кількості
інформації призводить до потреби у її систематизації, упорядкуванні
й забезпеченню безперешкодного доступу до неї, що, у свою чергу,
позитивно впливає на ефективність як наукової роботи, так і навчання.
Веб-сайт наукової бібліотеки КНУКіМ – стратегічний напрямок
розвитку інформаційно-бібліографічної діяльності. Серед основних
задач веб-сайту бібліотеки слід виділити такі:
•• оперативне інформування зовнішніх користувачів про діяльність
бібліотеки, забезпечення безперебійного і повного доступу до
інформації;
•• вивчення інформаційних потреб відвідувачів сайту. Такі сервіси,
як «віртуальна довідка», «запитання-відповідь», блоги, форуми,
гарно зарекомендували себе як ефективні інструменти спілкування
з відвідувачами, з метою задоволення інформаційних потреб
і подальшого утримування реальних і потенційних користувачів;
•• розвиток професійного співробітництва в різних сферах діяльності;
•• формування іміджу бібліотеки як сучасного інформаційного центра.
Сайт бібліотеки дозволяє відслідковувати кількість відвідувачів
і рівень їх зацікавленості, збирати різноманітну статистичну інформацію
для того, щоб зробити висновок про якість інформації та послуг,
вдосконалювати процес розвитку інформаційних ресурсів і стратегію
бібліотеки, враховуючи об’єктивну інформацію.
Як оцінити якість та ефективність функціонування сайту? Сьогодні
є багато різних способів оцінки бібліотечних сайтів. У нашому випадку
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оцінка ефективності сайту – це вивчення суб’єктом оцінки ефективності
результатів діяльності бібліотеки у сфері створення і просування сайту
з метою отримання кількісних і якісних показників для проведення
відповідних управлінських дій.
При розробці системи оцінки слід зазначити наступні структурні
складові:
•• цілі оцінки – які проблеми вирішує;
•• зміст оцінки – принципи побудови моделі, її показники, критерії
наповнення;
•• методи оцінки – способи отримання, вимірювання, фіксації
необхідної інформації для оцінки;
•• стратегія проведення оцінки – інструменти (методи й технології)
згідно з якими проводиться оцінка.
Сайт бібліотеки може оцінюватися з точки зору наукової, дослідницької, соціальної, виховної, інформаційної значущості.
Методи оцінки ефективності сайту поділяються на якісні і кількісні. До
якісних відносяться методи експертної оцінки спеціалістів компетентних
в питаннях щодо об’єкта дослідження.
Якість оцінки можна покращити за допомогою вивчення думки віддалених користувачів. Це дає змогу досягти максимальної відвертості
відповіді, тому що єдиний критерій, яким керувався користувач, – задоволення від отриманої послуги.
Для отримання статистичних даних використовується лічильник
або логи сервера (анг. serverlog). Лог-файли – спеціальні файли, в яких
протоколюються усі дії користувача на сайті. У лог-файли потрапляє
інформація, звідки прийшов той або інший відвідувач, коли та скільки
часу він провів на сайті, якою цікавився інформацією, що завантажував,
який у нього браузер і яка IP‑адреса у його комп’ютера. Проаналізувавши
лог-файли, можна отримати зведені цифри активності користувачів,
вивчити закономірності поведінки груп користувачів.
Лічильник (анг. counter, webrating) – це сервіс, який використовується
для зовнішнього, незалежного вимірювання відвідування сайту.
Лічильник показує число відвідувачів, кількість переглянутих сторінок,
час, який користувач провів на сайті (по кожному джерелу трафіка
і типу відвідувача).
Показником якості є середній час, який відвідувач проводить на
сайті. Шлях по сайту показує найбільш популярні маршрути по сайту,
що дає змогу планувати, корегувати навігацію. Веб-аналітики, такі як
Google Analitics, аналізують показник відмов відвідувачів, які одноразово
зайшли на сторінку бібліотеки.
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Для створення веб-сайту наукової бібліотеки КНУКіМ було враховано такі фактори: дизайн, структуру, контент, навігацію, способи
подачі матеріалу. Один з головних факторів при створенні веб-сайту
бібліотеки – вивчення потреб користувачів, саме з урахуванням цього
розроблялася структура і наповнення сайту. Бібліотеки мають забезпечувати релевантність наданої інформації. Треба постійно аналізувати
статистичні дані з метою оптимізації сайту, що включає аудит ресурсів,
наповнення контентом, безпосереднє просування в пошукових системах.
У сучасних умовах недостатньо створити веб-сайт бібліотеки
й займатися його наповненням. Важливо, щоб ним користувалися, щоб
приносив користувачам задоволення від виконання інформаційних
потреб. Це можна досягти лише за умови ефективного вивчення вебсайту різними інструментами, методами і засобами на основі матеріалів,
отриманих під час дослідження. Після отримання даних, їх аналізу
слід зайнятися розробкою програми підвищення ефективності сайту
бібліотеки.
Бібліотечні електронні інформаційні ресурси, доповнюючи традиційні
форми, стають дедалі ефективнішим засобом комунікації. Колектив
наукової бібліотеки КНУКіМ впроваджує додаткові інформаційні послуги,
які дозволяють підвищити якість обслуговування.
Перспектива розвитку наукової бібліотеки полягає у впровадженні
нових інформаційних технологій, орієнтованих на формування якісного
інформаційного продукту.
Лук’яненко В. В. Веб-сайт наукової бібліотеки КНУКіМ :
аналіз ефективності функціонування / В. В. Лук’яненко //
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону
«Про вищу освіту» та інформатизації суспільства :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ,
16–19 черв. 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 178–180.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Стрімкий розвиток інтернет-технологій та упровадження їх в усі
сфери життя сприяють тому, що віртуальний простір охоплює дедалі
більшу частину нашого життя. Сьогодні бібліотеки вишу, реалізуючи
концепцію інформаційного суспільства, зберігаючи, обробляючи,
поширюючи інформацію на традиційних і електронних носіях, займають
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ключову позицію серед постачальників інформаційних послуг. Сучасна
бібліотека має володіти значними й різноманітними інформаційними
ресурсами та засобами інформаційної взаємодії. Створення віртуального
бібліотечного простору – це прояв поваги до користувачів і їх вибору,
оскільки передбачає забезпечення максимального комфорту для
відвідувачів при радикальному розширенні форм обслуговування,
а якісно нова організація приміщень спонукає до роботи з різними
видами інформації та сприяє її ефективності.
Бібліотечна практика підтверджує, що інформатизація бібліотек
вищих навчальних закладів на сьогодні є процесом їхньої інтеграції
в єдине інформаційно-освітнє середовище шляхом створення в них
оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб реальних
і потенційних членів освітньої спільноти на основі формування
і використання різноманітних інформаційних ресурсів.
Розглядаючи сьогоднішній стан бібліотек вишів держави та
стратегічні орієнтири їхнього подальшого розвитку, українські теоретики
й практики бібліотечної справи відмічають, що важливими напрямами
інформатизації, які обумовили розвиток технологій ресурсонакопичення,
ресурсозбереження та ресурсовикористання в бібліотеках є:
•• максимальне використання можливостей інформаційного моніторингу;
•• формування у структурі книгозбірень електронних бібліотек;
•• розвиток кооперації та координації бібліотек у створенні
інформаційних продуктів та послуг;
•• інтеграція бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування;
•• організація ефективного доступу до світових інформаційнобібліографічних ресурсів у режимі on-line;
•• надання користувачам можливості навігації в інформаційних
ресурсах за профілем ВНЗ;
•• створення в локальних мережах ВНЗ єдиних комп’ютерних,
телекомунікаційних, програмних технологій, які забезпечують
єдині підходи до створення, зберігання та доступу до інформації.
Інноваційна діяльність бібліотек ВНЗ зазвичай починається з використання електронних ресурсів. Проекти зі створення цифрових
електронних бібліотек, удосконалення бібліотечних Web-сайтів, придбання профільних БД, розширення сервісних послуг, урізноманітнення
корпоративних проектів університетських бібліотек, впровадження
нового рівня професійних комунікацій, виступаючи стратегічною лінією
розвитку, підтверджують світову тенденцію – орієнтацію на обслуговування користувачів повними текстами в режимі віддаленого доступу.
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Розгортання процесів медіатизації, актуальність соціокомунікаційної
проблематики створюють певні умови формування єдиних підходів до
визначення стратегій діяльності бібліотек у медіа-середовищі. У зв’язку
з цим, основними напрямами трансформації діяльності бібліотек є:
•• створення цифрової бази загальнодоступних бібліотечних ресурсів;
•• надання читачам широкого доступу до цифрових масивів, що
існують за межами бібліотеки;
•• забезпечення користувачам доступу до мережі Інтернет та їх
кваліфіковане консультування під час пошуку інформації у віртуальному просторі;
•• формування цілісної системи віддаленого обслуговування
користувача незалежно від місця його перебування та часу;
•• орієнтація на створення персоніфікованих інформаційних продуктів
та послуг;
•• активна участь у соціальних мережах, створення неформальних
професійних спільнот;
•• дослідження інформаційних потреб користувачів у медіасередовищі;
•• заохочення активності користувачів та їх долучення до діяльності
бібліотек;
•• налагодження зворотного зв’язку з користувачами;
•• залучення до взаємодії максимальної кількості суб’єктів інформаційного суспільства та налагодження системи соціального партнерства бібліотек.
Функціонування бібліотек у системі новітніх медіа – це реальна
можливість не лише вижити, але й досягти успіху в інформаційну еру,
зробивши активність у медіа-середовищі невіднятною частиною своєї
діяльності.
Нова сфера конкурентної боротьби бібліотек за місце у системі
інформаційно-комунікаційних закладів та організацій – це не кількість
виданої літератури, а якість наданої інформаційної продукції та послуг.
І на цьому полі бібліотеки мають переваги перед комерційними
інформаційними інтернет-службами, оскільки в океані безособової
інформації в Інтернеті, за яку невідомо хто несе відповідальність,
бібліотеки спрацьовують якісно і відповідально.
У бібліотеці КНУКіМ продовжується автоматизація технологічних
процесів на базі програмного забезпечення «УФД/Бібліотека» (від 2012 р.).
Наукова бібліотека пропонує сьогодні своїм користувачам доступ до
електронного каталогу через інтернет-сторінку бібліотеки, з можливістю
попереднього замовлення документів; задоволення інформаційних
потреб через службу віртуальної довідки; допомогу у виборі творів
художньої літератури, які надійшли до бібліотеки, через рубрику «Радимо
прочитати». З метою популяризації об’єктів нематеріальної культурної
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спадщини України створено інформаційно-бібліографічний ресурс
«Нематеріальна культурна спадщина України», вже презентовано теми
«Петриківський розпис»; «Косівська мальована кераміка»; «Кролевецькі
ткані рушники». Створено сторінки бібліотеки в соціальних мережах
(Vк та Facebook), канал на відеохостингу Youtube, для залучення
користувачів до діяльності бібліотеки.
Автоматизація та комп’ютеризація – це процеси, які впливають на всі
сфери життєдіяльності бібліотеки, в тому числі й внутрішньобібліотечні
(облік, формування фондів, каталогізація і т. ін.).
Ми ще не відмовились від паперових форм ведення документації та
каталогів, отже працюємо в двох паралельних варіантах – за «старими»
та новими технологіями, що ускладнює роботу бібліотеки.
Проблеми, які постають перед бібліотекою КНУКіМ в процесі запровадження інформаційних технологій є загальними й не новими для
всіх бібліотек України:
•• формування фондів електронними документами;
•• питання довгострокового зберігання електронних документів та
можливості їх довготривалого використання;
•• реформування й вдосконалення статистичних показників роботи
книгозбірні, статистичного обліку користувачів, котрим надаються
послуги віддаленого доступу.
Отже, підсумовуючи вищезазначене, ще раз хочеться наголосити на
нагальній потребі вирішення ряду питань для полегшення створення
електронних бібліотек. Це внесення змін до Закону «Про обов’язковий
примірник документів» стосовно комплектування бібліотек; удосконалення авторського права в частині використання видань бібліотеками; забезпечення однієї точки доступу (електронного депозитарію) до
електронних видань країни на базі єдиної загальновизнаної установи.
Проте найголовніший висновок: інформатизація суспільства не
змінила суть бібліотеки – систематизатор людських знань, і визначальною
умовою систематизації, точніше її основою, є бібліотечна селекція
документів – гарант оперативності та якості бібліотечного обслуговування.
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ВЕБ-САЙТ ЯК ПОТУЖНИЙ КАНАЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БІБЛІОТЕКИ
Упровадження інформаційних технологій стає реальністю для
бібліотеки. Поряд із традиційними послугами широкого розвитку
набувають нові способи створення та передачі інформації. Слова
«Інтернет», «веб-сайт», «віртуальний користувач», «віртуальне відвідування» стали чи не найбільш вживаними у буденній бібліотечній
роботі. Поступово бібліотека стає сучасним комунікаційним центром,
який забезпечує швидке отримання будь-якої інформації із безмежного
інформаційного простору мережі Інтернет. Отримавши можливість
користуватися величезним масивом даних, вона хоче заявити
про себе і, що найголовніше, намагається реалізувати свої функції
у віртуальному просторі.
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Важливим фактором, який призведе до змін на краще у діяльності
бібліотеки є створення веб-сайту. Бібліотечний сайт – це образ реальної
установи з високим рівнем комфортності та інформаційних можливостей
в електронному (віртуальному) світі.
Практично, це єдина служба у системі бібліотечного обслуговування,
що не потребує фізичної присутності і є доступною цілодобово. Наявність
веб-сайту – важлива складова діяльності бібліотеки. Це – престижно,
це – сучасно, це – знаково. У той же час бібліотечний сайт має бути якомога
простим, зручним, інформативним та привабливим для користувачів.
Бібліотека ЗВО, здійснюючи інформаційне обслуговування, традиційно виконує функцію забезпечення вільного доступу користувачів
до інформації.
Веб-сайт, як основний інформаційний ресурс бібліотеки КНУКіМ,
розпочав своє існування із березня 2015 р. На головній сторінці сайту
розміщено розділи: «Головна»; «Про бібліотеку»; «Структура бібліотеки»;
«Видання бібліотеки»; «Віртуальні виставки»; «Каталог видавництв»;
«Проекти бібліотеки»; «Медіа продукти». Також є розділи: «Сайт
КНУКіМ»; «Новини»; «Електронний каталог»; «Віртуальна довідка»;
«Для користувачів»; «Науковцям»; «Мапа сайту»; «Контакти».
Головна сторінка – це обличчя бібліотеки. Вона відкриває для
користувачів найважливішу, найсвіжішу інформацію про поточну
діяльність культурно-освітнього закладу. Пропонує ознайомитися
з постійно діючими книжковими та тематичними виставками, виставками-презентаціями нових книг, інформує про останні новини,
заплановані події та ін. При цьому створюється враження про сайт та
бібліотеку в цілому, формується її імідж.
Пошук необхідної інформації в розділі здійснюється за допомогою
інформаційно-бібліотечної системи «УФД/Бібліотека», що забезпечує
багатоаспектний пошук документів бібліотечного фонду.
За допомогою системи «УФД/Читач» користувач проходить реєстрацію.
Зареєстровані читачі можуть користуватися електронним каталогом,
ввівши при цьому необхідні дані в поля пошуку та при наявності
електронної версії їх копіювати на USB‑флеш-накопичувачі, ввівши
при цьому шифр та пін-код.
Сервіс «Віртуальна довідка» – це послуга для віддалених користувачів,
за допомогою якої виконуються запити. Максимальний термін виконання
запитів – 3 робочі дні. Для цього потрібно заповнити подану форму із
полями, вказавши при цьому свою електронну адресу та якомога точніше
сформулювати повідомлення.
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У розділі «Для користувачів» надається інформація про документи,
які необхідно мати при собі для запису до бібліотеки з метою постійного
користування. Записуючись до бібліотеки, користувач ознайомлюється
з правилами та послугами, які вона надає.
Розвиток інформаційних технологій диктує нові умови, вказує на нові
соціальні орієнтири, щоб покращити умови освіти, сприяти розвитку
науки та культури. Також спонукає до перегляду ролі та засад діяльності
документально-інформаційних інституцій, зокрема бібліотек.
Вплив технологічних трансформацій у сфері інформаційних технологій обговорюють такі фахівці як Я. Шрайберг [4], який також
висвітлює питання щодо створення електронних бібліотек, електронних
документів та електронних ресурсів в інтересах збереження культурноосвітньої спадщини й підвищення ефективності інформаційнодокументального обслуговування користувачів; Д. Соловяненко [3],
К. Лобузіна [1] (досліджувала поєднання бібліотечних технологій із
можливостями інформаційно-комунікаційних технологій) [2]. Підсумком
їх досліджень є розуміння того, що виникнення нових концепцій та
відповідних моделей діяльності бібліотеки майбутнього обумовлено,
в першу чергу змінами, що відбулися з технологічними платформами
інформаційно-комунікаційної технології, яка запропонувала бібліотечній
спільноті програмно-технологічні рішення для реалізації нових
бібліотечних функцій. Зокрема, технологія Web 1.0 спонукала розвиток
бібліотечних сайтів та онлайнових каталогів; Web 2.0 порадив концепцію
Бібліотеки 2.0, заснованої на інтерактивних бібліотечних послугах та
залученні користувачів до створення і модифікації бібліотечного та
інформаційного простору. Змінюється традиційна роль бібліотекаря
«хранителя культурних цінностей» на культурного провідника та
розповсюджувача інформації, який сприяє розвитку у користувачів
інформаційної грамотності.
Основними напрямами застосування інтернет-технологій сьогодні
є створення електронних бібліотек, електронна доставка документів,
онлайн-каталоги. До цього переліку можна додати ще дистанційну
реєстрацію користувачів, дистанційне замовлення документів та
продовження абонемента, доступ до електронного формуляра та ін.
Широке використання електронних засобів інформації відкриває
нові можливості для надання послуг та передачі інформації. Активно
створюють блоги, які використовують для інформування про культурні,
мистецькі та освітні проекти, заходи та ін.; для підвищення інформаційної
культури користувачів створюють віртуальні довідки, де надають
відповіді на бібліографічні запити; застосовують мультимедійні
сервіси – для створення віртуальних екскурсій, галерей, навчальних
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відеокурсів, відеолекцій, організації відеоконференцій тощо. Отже,
діапазон завдань, які може вирішити бібліотека за допомогою інтернеттехнологій різноманітний.
Окрім сайту, наукова бібліотека КНУКіМ активно використовує
соціальні мережі (вже звичним явищем стало мати сторінки у Facebook,
Instagram) для представлення та пропагування продуктів та послуг,
заходів, а також анонси майбутніх подій, регулярно оновлюючи свої
сторінки. Наукова бібліотека КНУКіМ представлена у соціальній
мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/knukimlibrary/.
Тут бібліотека може якнайкраще й найповніше реалізувати всі засоби
ефективної реклами (позиціювання, емоційність, унікальність) з метою
впливу на користувачів (реальних чи потенційних), партнерів, інші
бібліотеки.
Проте, рекламуючи бібліотеку, її сервіси та ресурси в соцмережах,
важливо пам’ятати, що тут не місце офіційному стилю, але й не можна
порушувати правила мережевого етикету.
Сайт сучасної бібліотеки має виконувати інформативну, сервісну,
маркетингову та комунікаційну функції. Одночасно він виступає
самостійним каналом комунікації з користувачем та засобом інтернетнавігації.
Функція сайту реалізується через посилання всіх інших каналів
інформаційного представництва бібліотеки у мережі. Завдяки системі
комунікаційних каналів, впроваджених у роботу бібліотеки, реалізується
складова інтернет-маркетингу «просування». Використання інструментів
веб-комунікації в системі «користувач-бібліотека» дозволяє бібліотекам
університетів прориватися крізь інформаційний простір та формувати
маркетингову перевагу.
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БІБЛІОТРАНСФОРМЕР – ЕЛЕКТРОННА ФОРМА
РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
Визначальну роль у системі вищої освіти відіграють інформація та
знання. Бібліотеки університетів стають базовою ланкою в інформаційному забезпеченні неперервної освіти. Традиційно важливим напрямом
інформаційної діяльності бібліотек є рекомендаційна бібліографія.
Проблеми розвитку бібліотек як інформаційних центрів постійно перебувають у центрі уваги бібліотекознавців. Загальні аспекти
цієї проблематики досліджено в роботах В. Копанєвої, Н. Веретеннікової, М. Слободяника, Н. Кунанець, Н. Кушнаренко, А. Кухаренко, В. Жукової та ін. Практичні питання створення бібліотрансформерів розглянуто
у працях Л. Глазунової, Т. Єлісеєвої, О. Кисельової, Т. Малишкіної,
О. Смотрової.
У сучасному світі відбувається глобальна інформатизація та
розвиток засобів масової комунікації. Всесвітня мережа Інтернет
ініціювала виникнення нових форм доступу до знань. Дедалі більше
інформації з’являється та використовується лише в електронному
форматі. Спеціалісти Британської бібліотеки стверджують, що до 2020
р. 90% усієї нової літератури видаватиметься лише в цифровій формі
[5, с. 3].
Важливим напрямом діяльності Наукової бібліотеки КНУКіМ
є виявлення, систематизація та наукове опрацювання здобутків
науково-педагогічних працівників вишу; висвітлення вкладу педагогів
університету в розвиток освіти, науки, культури та мистецтва України.
Новітні інформаційні технології мають значний потенціал для
просування книг. Створення електронних бібліографічних ресурсів
розглядають як перспективний напрям розкриття фондів, надання
широкого та оперативного доступу користувачам до інформації.
Прагнення бібліотеки опанувати й застосувати нові можливості
інформаційних технологій, електронних сервісів і програм спонукало
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до створення нової, електронної, форми рекомендаційної
бібліографії – бібліотрансформера «Не осквернись, душе моя,
у слові» [1], підготовленого до 75-річчя від дня народження
відомого українського етнолога та письменника М. Ткача.
Поняття «трансформер» (англ. transformer) з’явилося наприкінці
ХХ ст. у значенні «видозмінюваний». Цей термін позначає предмети, які
за допомогою трансформацій змінюють не лише форму, а й функцію.
Нині поняття «трансформер» уживають стосовно не тільки предметів,
а й бібліографічних посібників. Л. В. Глазунова, заступник директора
з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені
В. Г. Короленка, пропонує таке визначення цього поняття: «Бібліотрансформер – максимально повна фактографічна та бібліографічна інформація про об’єкт бібліографування, на основі якої готуються різноманітні
бібліографічні ресурси» [3].
Основою бібліотрансформера є досьє (фр. dossier) – сукупність матеріалів
із певного питання. В інформаційно-бібліографічній діяльності досьє
розглядають як «складену за певним планом розгорнуту характеристику
об’єкта» [2]. Об’єктом розгляду в досьє можуть бути певна особистість,
пам’ятка, організація та ін. Готується тека-досьє на основі аналітичного
оброблення величезної кількості першоджерел, при цьому формується
самостійна фактографічна інформація, що може бути використана як
первинна, без звернення до першоджерел, з яких вона запозичена.
Наприкінці досьє заведено розміщувати список джерел і систему
посилань. Наприклад, фактографічна частина досьє певної особи містить
інформацію про: дати життя, сферу діяльності, досягнення, нагороди,
публікації і т. ін. Комбінуючи різні фактографічні та бібліографічні дані,
можна створити, приміром, листівки, закладки, персональні пам’ятки.
Складовими частинами бібліотрансформера є модулі. Вони можуть
бути різними: книжкова закладка, інформаційна листівка, бібліографічний словник, мультимедійний урок-презентація, кросворд, буктрейлер,
віртуальна виставка, біобібліографічний або персональний покажчик,
інтерактивна гра, вікторина, відеоурок тощо.
У семи модулях бібліотрансформера «Не осквернись, душе моя,
у слові…» всебічно розкрито наукову і творчу діяльність кандидата
історичних наук, професора кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності
КНУКіМ М. Ткача. Послідовність розташування модулів деталізує певний
напрям наукового доробку вченого від загальної характеристики до
окремих творів, з акцентом на етнології, міфології, поезії.
1-й модуль: бібліографічний покажчик «Ткач Микола Михайлович».
Матеріали семи його частин усебічно розкривають наукову, педагогічну,
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просвітницьку, фольклорну, етнологічну діяльність М. Ткача, зображають
публікації вченого з 1966 р. по листопад 2016-го. Покажчик містить
опис 787 праць, серед яких: поетичні збірки, фольклорно-етнологічні та
наукові праці, збірки українських народних пісень, статті та публікації
в періодичних і продовжуваних виданнях. Принцип упорядкування
матеріалів – тематично-хронологічний.
В окремому розділі покажчика зібрано вибрані відгуки та рецензії
на твори письменника, написані відомими українськими поетами,
журналістами, фольклористами. Зокрема, про науковий доробок та особливість поезій М. Ткача писали: О. Гончар, С. Гальченко, О. Пошивайло,
Ю. Павленко, А. Іваницький, В. Куєвда, М. Шудря, М. Дмитренко, В. Підпалий, П. Щириця, В. Герасим’юк, Н. Поклад, С. Сапеляк, Ю. Буряк та ін.
Також у виданні вперше систематизовано інформацію про
культурницькі проекти, ініційовані та організаційно підтримані Миколою
Михайловичем для збереження давніх українських традицій, обрядів,
привернення уваги місцевих громад і молоді до історії Чернігівського
краю [6].
2-й модуль: розгорнута віртуальна виставка «Микола Ткач. Грані».
Виконана у програмі Microsoft PowerPoint, ця презентація розповідає
про чотири сторони-грані культурного світу письменника: поезію, етнологічні розвідки, наукові реконструкції та культурницькі проекти.
Презентація містить гіпертекстові посилання, що допомагають користувачам самостійно обирати для перегляду розділи виставки. Інтерактивні елементи сприяють детальному ознайомленню із пропонованими
книгами. Натиснувши на зображення обкладинки книги, читач має
можливість переглянути проскановані сторінки та скласти уявлення про
їх зміст. Важливим елементом виставки є цитати відомих українських
діячів культури про книги, представлені на її полицях.
3-й модуль: стрічка часу «Таїна книг Миколи Ткача». Містить хронологічно
систематизований матеріал про 50 книг письменника, опублікованих
упродовж 50 років. Створена за допомогою сервісу TimeToast шкала часу
включає: фіксований рік виходу певної книги, фото її обкладинки,
бібліографічний опис і коротку характеристику, посилання на ресурси
Інтернету, пов’язані з презентаціями книг.
4-й модуль: віртуальна виставка «Етно-культурологічний вимір української
міфології». Це своєрідний шорт-лист (англ. short-list) – короткий перелік
або рекомендація читачам книг, які ми пропонуємо для вивчення
в першу чергу. Як видно з назви, на виставці представлено найцікавіші
книги науковця, присвячені українській міфології, етнології, традиціям
і звичаям.
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5-й модуль: віртуальна виставка «Український Петрарка». Знайомить
із поетичними збірками М. Ткача, відзначеними всеукраїнськими та
міжнародними літературними преміями.
Четвертий і п’ятий модулі трансформера створено в сервісі ThingLink.
Це – плакат, що містить інтерактивні об’єкти-книги. Інтерактивність
зображенню, тобто обкладинці книги, надають мітки у вигляді виносок,
що містять текст, посилання на відео, презентацію, веб-сторінку
з додатковими матеріалами. За допомогою різних кольорів міток
позначено різні матеріали (цитати, поезії, відео). Якщо навести курсор на
таку мітку, у спливаючому вікні можна прочитати текст (бібліографічний
опис і коротку характеристику книги) та побачити гіперпосилання. Крім
того, передбачено можливість перегляду відео.
6-й модуль: буктрейлер «Слово о полку Ігоревім». Презентує наукову
реконструкцію найвизначнішої пам’ятки давньої української міфопоетики і писемності сучасною літературною українською мовою та знайомить із виданням «Слово о полку Ігоревім: графічна реконструкція,
переклад, словник-довідник», що є результатом 20-річної дослідницької
праці М. Ткача.
7-й модуль: відео «Спочатку було Слово…». Містить розповідь
М. Ткача про виконані ним наукові реконструкції давньоруських
пам’яток і фрагменти віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім»
та Остромирового Євангелія сучасною українською літературною мовою.
Перераховані електронні бібліографічні продукти мають ряд переваг
перед традиційними: наочність, доступність, зручність користування,
більша інформативність, можливість використання гіперпосилань,
надання повнотекстової інформації, застосування мультимедіа (відеоролики, графічні елементи, інтерактивні зображення).
Висновки . Електронні технології забезпечують комплексний
підхід до інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотек вищих
навчальних закладів, сприяють створенню різноманітних продуктів
і послуг згідно з інформаційними запитами користувачів. Бібліографічна
інформація як фундамент інформаційної діяльності перетворюється
в інструмент-навігатор у мережевих ресурсах, забезпечує перехід до
кінцевого результату інформаційно-бібліографічного обслуговування –
повнотекстового документа.
Наукова бібліотека КНУКіМ адаптується до змін, що відбуваються
в суспільстві; організовує діяльність зі збирання, накопичення, збереження, опрацювання, розповсюдження документальної інформації, що
містить знання людства; активно працює над створенням інформаційних продуктів і послуг, упровадженням у діяльність різних інновацій.
306

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БІБЛІОТЕКАХ
Використання у практиці роботи бібліотеки сучасних комп’ютерних
технологій дає змогу створювати бібліографічні посібники якісно нового
рівня. Бібліотрансформер «Не осквернись, душе моя, у слові…» всебічно
характеризує наукову та творчу діяльність М. Ткача за 50 років. Сім
модулів трансформера виконано в електронній формі з використанням
можливостей програми Microsoft PowerPoint, сервісів TimeToast та ThingLink.
Бібліотрансформер загалом та окремі його модулі можна використати
для організації виставок, тематичного та персонального огляду,
виконання тематичних і фактографічних довідок як в індивідуальній,
так і масовій роботі.
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БУКВА І ЦИФРА, АБО НАША ІНФОРМАЦІЯ ВЖЕ У ВАШИХ
ҐАДЖЕТАХ
Бібліотека як соціокультурна установа у всі періоди історії виконувала функції збирання, систематизації, зберігання знань та надання
вільного доступу до своїх інформаційних джерел. Проте перетворення,
що відбулися в інформаційному середовищі, змінили формати виробництва, розповсюдження і використання інформації, викликали
появу бібліотек-інформаційних комплексів, бібліотек-медіатек, актуалізували необхідність запровадження дистанційного бібліотечного
обслуговування.
До тенденцій сьогодення, що трансформують образ бібліотеки як
сховища інформації необхідно віднести:
•• стрибок від текстової цивілізації до цивілізації зображень;
•• зміни форм фіксації та ускладнення каналів передачі інформації;
•• визнання бібліотек містками між типами культур, типами
інформаційних ресурсів, поколіннями читачів Х, Y та читачів Z;
•• потреба миттєвого отримання інформації у форматі 24/7;
•• курс бібліотек на створення інтегративного інформаційного
мультиресурсу.
100 500 слів або 34 гігабайти інформації ми отримуємо у середньому
за добу поза роботою [1]. У 2018 році, згідно інфографіки Лорі Льюіса та
Чада Каллахана, за одну хвилину у мережі Інтернет:
•• надсилається 187 млн. електронних листів,
•• переглядається 4,3 млн. відео на YouTube,
•• вводиться 3,7 млн. пошукових запитів у Google,
•• 973 тис. раз авторизуються у Facebook,
•• здійснюється 375 тис. завантажень додатків App Store та Google play,
•• пишеться близько 481 тис. нових твітів (Рис. 1).
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Розрізняють три способи сприйняття інформації: графічний,
ментальний та візуальний [2]. При цьому: 10% інформації запам’ятовується
з почутого, 20% – з прочитаного, 80% – з побаченого (Рис. 2).
Загальновідомо, що читачі покоління Y та Z переважно отримують
інформацію за допомогою ґаджетів, через спілкування у соціальних
мережах та служби миттєвих повідомлень.
Враховуючи тенденції сьогодення,
прагнучи забезпечити вільний доступ до
своїх фондів, урізноманітнити послуги та
створити комфортні умови співпраці, наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв розвиває нові формати взаємодії з читачами. Так,
на перший план виходить дистанційне інРис. 2. Способи сприйняття інформації
формаційно-бібліографічне обслуговування
науково-педагогічного складу, магістрів та аспірантів університету за
допомогою e-mail, електронної доставки документів та сервісу «Віртуальна довідка».
Основним електронним інформаційним продуктом та найбільш
популярним бібліографічним ресурсом бібліотеки є Електронний каталог.
Нараховує 207 797 записів та надає доступ до повнотекстової колекції
Електронної бібліотеки.
Активно для задоволення наукових, навчальних, професійних потреб
користувачів використовується веб-сайт бібліотеки. Серед найбільш
відвідуваних, розділи: «Видання бібліотеки», «Віртуальні виставки»;
«Медіапродукти»; сторінки інформаційного проекту «12+ книг 2018 року»
(містить інформацію про новинки наукових, навчально-методичних,
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Рис. 3.
Інформаційний проект
«12+ книг 2018 року»

довідкових видань, підготовлених та опублікованих
науково-педагогічним складом університету у поточному році і є у фонді бібліотеки, Рис. 3) та електронного
інформаційно-бібліографічного ресурсу «Нематеріальна
культурна спадщина України» (містить бібліографічний
опис більше 700 джерел інформації з даної тематики,
надає доступ до повнотекстових матеріалів близько
300 наукових публікацій; книг, альбомів, каталогів,
інтернет-ресурсів, Рис. 4).

Рис. 4. Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс

Для інтерактивного спілкування з користувачами, бібліотека використовує акаунт у соціальних мережах Facebook та Instagram, де
публікуються матеріали про дні інформації; нові надходження; репортажі
про проведені заходи, презентації книг та зустрічі з відомими діячами
культури і мистецтва; анонси подій.
З метою популяризації бібліотечних фондів та читання, у рамках
інформаційних та просвітницьких проектів, на базі он-лайн сервісів
SlideShare, Genial.ly, H5P, ThingLink, Tilda Publishing, Calameo створюються
різноманітні електронні продукти: віртуальні виставки, стрічки часу,
лонгріди, електронні журнали, інтерактивні зображення та вікторини.
На каналі бібліотеки у відеохостингу YouTube розміщено буктрейлери,
відеопрезентації та відеофільми, які за допомогою мультимедійних
технологій популяризують бібліотечні видання, розкривають творчі
і мистецькі грані педагогів університету, формують образ інноваційної
та сучасної бібліотеки.
Отже, можна констатувати, що наукова бібліотека КНУКіМ активно
використовує різноманітні формати інтерактивного спілкування та
зворотного зв’язку із науково-педагогічним складом, студентами,
магістрами та аспірантами університету, сприяючи їхньому науковому,
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навчальному та професійному розвитку, задовольняючи інформаційні
та мистецькі потреби.
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ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК:
КУРС НА МУЛЬТИМЕДІЙНІСТЬ
(з досвіду наукової бібліотеки КНУКіМ)
Всесвітня мережа Інтернет стала невіднятною складовою бібліотечної
сфери. Під впливом цифрових технологій змінилася сутність діяльності
бібліотек як інформаційних та просвітницьких центрів. Поступово,
з місць зберігання знань, бібліотеки трансформуються в інтелектуальні
центри, набуваючи рис технологічних хабів, що надають безкоштовний
доступ до зручного робочого простору, безпровідного Інтернету, сучасних
комп’ютерів, сканерів. Звичними у таких бібліохабах стають ноутбуки,
смартфони, 3D‑принтери. Бібліотеки, зазнаючи змін, перетворюються
у керманичів, що формують та скеровують користувачам необхідні
інформаційні лави.
Розвиток цифрових технологій спонукає бібліотеки використовувати
адекватні шляхи взаємодії із поколінням millennials (поколінням Мережі)
та враховувати, що стиль життя покоління Міленіум формують соціальні
мережі (Instagram, Twitter, Facebook), медіа-ресурси (найголовніший
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серед яких – відеохостинг YouTube), мережеві комунікації (SMS, Instant
Messenger) тощо.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв курс на застосування можливостей мультимедіа для освіти та
просвітницької роботи обрала у 2015 році. І відкрила практично безмежні
горизонти трансформації інформаційної та бібліографічної діяльності.
За допомогою комп’ютерних програм та онлайн-сервісів було
створено: бібліотрансформер, лонгріди, буктрейлери, слайд-шоу,
відеопрезентації, віртуальні виставки та інтерактивні плакати.
Найчастіше перераховані продукти створювалися з метою популяризації фонду бібліотеки, висвітлення спадщини науково-педагогічних
працівників вишу, у рамках інформаційних та просвітницьких проектів.
Бібліотрансформер «Не осквернись, душе моя, у слові» має 7 електронних модулів, створених за допомогою Microsoft PowerPoint,
сервісів TimeToast та ThingLink, відеохостингу YouTube. Це найповніше
інформаційне досьє про наукову, поетичну та етнологічну діяльність
професора КНУКіМ Миколи Ткача [1]. Електронні бібліотечні виставки
знайомлять із творчим всесвітом письменника. Гіпертекстові
посилання та інтерактивні елементи допомагають користувачам
долучитися до процесу отримання інформації та знань. Використання
відео та аудіо матеріалів роблять пропоновану інформацію наочною
та доступною.
Для максимально повного інформування про життєвий і творчий
шлях педагога, за допомогою онлайн-сервісу TimeToast створено Стрічку
часу (timeline). На горизонтальну часову шкалу (має позначки років)
у хронологічній послідовності нанесено помітки, якими позначені
важливі події (літературні премії) та помітки, що містять інформацію
про 50 книг письменника, виданих упродовж 50 років. Інтерактивність
ресурсу дозволила додати на шкалу часу не лише текст про вихід певної
книги та її бібліографічний опис, а і зображення (обкладинка), відео
з презентації та аудіо файли. Окремі частини тексту оформлено як
гіперпосилання на Інтернет-ресурси з більш детальною інформацією
про подію чи книгу.
Застосування креативних підходів в інформаційній діяльності пропонують сервіси зі створення інтерактивних зображень. Інтерактивний плакат за допомогою обраних елементів (лінки, кнопки переходу,
області подання тексту і цифр) забезпечує взаємодію контенту (текст,
зображення, відео, презентація) з користувачами.
Так, проект «12+ книг …року», що ставить за мету інформувати
суспільство та мистецьку спільноту про новинки наукових, навчальних,
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довідкових, методичних видань науковців університету, у 2018 році
набув нового формату і створюється на онлайн-сервісі Genial.ly. Контент
інтерактивного плаката дозволяє інтегрувати текст (бібліографічний
опис видання, анотація, біографічна довідка про автора), зображення
(обкладинка книги), відео (виступ колективу), аудіо (інтерв’ю автора),
вбудовані об’єкти (презентації), гіперпосилання на повні тексти статей [2].
Розвиваючи бібліотечну журналістику, співробітники бібліотеки
почали створювати об’ємні мультимедійні історії у форматі лонгріду
(англ. Longread – довге читання). Цей формат подання інформації
більше підходить для користувачів, яким імпонує кліпове сприйняття
інформації. Він передбачає гармонійне поєднання цікавого контенту
з різноманітними графічними елементами. Цікавою родзинкою таких
інтерактивних статей є застосування популярної технології веб-дизайну –
паралакс-скролінгу, при якій декілька зображень, накладаючись один на
одного, рухаються з різною швидкістю, створюючи ефект тривимірності.
Перший мультимедійний лонгрід – «Скарби нації» – зверстали
на сервісі Tilda Publishing. Навколо історії, присвяченої однойменному патріотичному культурно-просвітницькому проекту бібліотеки, за допомогою сучасної типографіки, у єдиний комплекс об’єднали
текст, зображення, відео, інфографіку, презентації, посилання. Перелічені
елементи не лише доповнюють текст, а й дозволяють розвивати тему
в іншому ракурсі. У лонгріді головне інформаційне навантаження лягло
на великі світлини, інфографіку, буктрейлер, музично оформлені слайдшоу і презентації. Для сегментування тексту та кращого сприйняття
інформації використані блоки-цитати. Насичений візуальний контент
містять галереї зображень.
Отже, курс на мультимедійність відкриває принципово нові можливості організації інформаційної діяльності бібліотеки вищого навчального
закладу. Цифрові технології, маючи ряд переваг перед традиційними
(наочність, можливість використання гіперпосилань, надання повнотекстової інформації, застосування мультимедіа, допомагають бібліотекам рухатися «в ногу з часом», візуалізувати та чітко структурувати
інформацію. Інтерактивність зображень, інфографіка – викликають
інтерес, спонукають до отримання знань у зручному форматі.
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ЛОНГРІД ЯК МОДНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ
ЖУРНАЛІСТИКИ
Нематеріальна культурна спадщина перебуває
на перехресті спадщини і творчості.
Марі Корну, французька дослідниця
Стрімкий розвиток та впровадження інформаційних технологій
у всіх сферах суспільного життя стає пріоритетним також і у функціонуванні бібліотек, сприяючи поширенню знань та інформації. Технології
заполонили усі сфери бібліотечної діяльності, взаємодія бібліотек із
цифровим світом стала безперервним процесом. Це стало можливим
завдяки появі нових веб-технологій (HTML5), глобального розповсюдження мережі Інтернет, підключення до неї різноманітних пристроїв
та їх синхронізації.
Все частіше у друкованих та онлайн виданнях з’являються об’ємні
матеріали особливого формату, які серед журналістів отримали назву
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лонгрід – матеріал, призначений для тривалого читання, на
відміну від маленької замітки. До його переваг відносять велику інформативність, можливість використання гіперпосилань,
наочність, краще сприйняття матеріалу читачем, застосування можливостей мультимедіа.
Метою статті є характеристика структури та змісту лонгріду як
унікального формату подання інформації про елементи нематеріальної
культурної спадщини України для сучасних користувачів бібліотечних
послуг.
На сучасному етапі розвитку людства, в умовах глобалізації культури, відбувається формування єдиного культурного простору, утвореного з величезної кількості національних культур. О. А. Буценко,
що виконуює обов’язки директора Українського центру культурних
досліджень, пропонує розглядати культуру «…як систему цінностей,
орієнтирів та прагнень, що формують і визначають окрему людину
і суспільство» [1, с. 7].
Наприкінці ХХ ст. культуру було визнано пріоритетом світового
розвитку. З цією метою ООН та ЮНЕСКО у 1988 р. проголосили
Всесвітнє десятиліття розвитку культури, головними завданнями
якого визначалося ствердження культурної самобутності, розширення
участі у культурному житті і сприяння міжнародному культурному
співробітництву [9, с. 59].
«Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини»,
ухвалена ЮНЕСКО у 2003 р., поняття «нематеріальна культурна
спадщина» визначає як «…звичаї, форми показу та вираження, знання
та навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти
та культурні простори, визнані спільнотами, групами, як частина їхньої
культурної спадщини» [5]. Україна, приєднавшись до Конвенції, взяла на
себе зобов’язання забезпечувати охорону об’єктів Всесвітньої культурної
спадщини, розташованих на її території.
Ст. 14 «Конвенції» присвячена освіті і має на меті «…забезпечення
визнання, поваги до ролі нематеріальної культурної спадщини
в суспільстві, що відбуваються завдяки освітнім, інформаційним
програмам, спрямованим на широку громадськість, зокрема молодь;
неформальним способам передачі знань» [5]. Як зазначає доцент КНУКіМ
С. В. Горський: «Культурна спадщина – це не просто передача продукту
минулого, який колись був створений, це зв’язок між старим і новим
змістом, який створює вигляд безперервності. Процес збереження
культурної спадщини – це процес створення нового змісту, актуального
на даний момент історичного шляху країни» [2, с. 36].
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Активну роль у процесі адаптації культурної спадщини до сучасних
викликів відіграють бібліотеки, заклади освіти та ЗМІ. У 2017 р.
з ініціативи наукової бібліотеки Київського національного університету
культури і мистецтв у Києві започатковано діяльність культурологічної
студії «Автентика», метою якої є популяризація українського прикладного
та декоративного мистецтва; привернення уваги до творчості сучасних
майстрів України як важливої складової етнокультурного виховання
студентської молоді; наукова, просвітницька діяльність з популяризації
української нематеріальної культурної спадщини. Партнерами бібліотеки
стали Київський міський будинок вчителя та кафедра міжнародного
туризму факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
КНУКіМ.
3 лютого 2017 р. у рамках студії «Автентика» відкрито персональну
виставку картин члена Національної спілки майстрів народного
мистецтва України, Спілки дизайнерів України Марини Саркісян.
Виставка викликала значний інформаційний резонанс, адже була
присвячена Петриківському розпису та вірменським хачкарам –
культурним шедеврам, які оголошені ЮНЕСКО світовою нематеріальною
спадщиною людства. Бажаючи зберегти всі напрацювання та результати
виставки, співробітники бібліотеки підготували лонгрід «Українська
душа з вірменським серцем» [10].
Мультимедійні лонгріди – нове захоплення світових медіа. Але не
лише ЗМІ цікавляться цим модним форматом, бібліотеки теж вчаться
розповідати історії.
Практикуючі журналісти зазначають, що для привернення уваги
читачів в епоху інформаційного різноманіття та характерного для мережі
Інтернет кліпового сприйняття, лонгрід має містити більш яскраву,
якісну інформацію, ніж звичайно пропонують ЗМІ. Формат лонгріду
передбачає більш наочне подання матеріалу шляхом використання
прикладів, посилань, цитат, які не лише полегшують сприйняття,
а й збагачують його.
Лонгрід (англ. Long – довгий, read – читати) – принципово новий
формат подачі об’ємних текстів у мережі Інтернет [3]. Зазвичай це історії
об’ємом від півтори тисячі слів із цікавим контентом та різноманітними
графічними елементами, які гармонійно доповнюють один одного. Від
початку лонгрідами називали довгі тексти, які можна читати в дорозі.
Потім так почали називати все, що містить багато тексту, світлин
і приправлено паралакс-скролінгом. Серед медіа-спеціалістів уживаними
є декілька слів, якими описують цей медіаформат. Інколи їх
використовують як синоніми, інколи, як позначення різних форматів
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або виробничих процесів: інтерактивна стаття, мультимедійна стаття,
візуальний спецпроект, сторітеллінг, лонгрід, лонгформ [7].
Українське медійне середовище термін «лонгрід» трактує як
специфічну форму верстки матеріалів [8]. Це комплекс, що складається
з тексту, відео, інфографіки, презентації, фонової музики, ілюстрацій
(у т. ч. інтерактивних), посилань, цитат та інших елементів. У такому
матеріалі важливою є послідовність розповіді, в якій всі частини
гармонійно поєднуються, тобто є рівноцінними фігурами, а не просто
доповнюють текст. Верстка, ілюстрації, шрифти – все має значення. Інша
особливість лонгріду – він має бути корисним, його місія – інформувати;
мета – незвично розповісти цікаву історію.
Базою успішного лонгріду є добре продуманий контент (підібрані
один до одного текст, світлини, інфографіка), все те, що, на думку
автора, допоможе максимально докладно передати задум. «Лонгріди
можуть залучити на сайт такий же трафік, як і топові новини. Але
топові новини не завжди трапляються. Лонгрід, натомість, можна
добре популяризувати і залучати аудиторію. Таким матеріалом
далі ділитимуться користувачі соціальних мереж і таким чином
потраплятимуть на сайт» [8].
Для верстки лонгріду «Українська душа з вірменським серцем» було
обрано сервіс Tilda Publishing та створено комплексну мультимедійну
історію про першу персоналію Марини Саркісян. Як зазначають
розробники сервісу, Tilda дозволяє створювати красиві контентні сторінки
з ефектами, сучасними можливостями та типографікою і публікувати
їх он-лайн [6]. За своєю сутністю, це конструктор сайтів, що дозволяє
використовувати певну стилістику.
Можливості сервісу та запропоновані блоки (зображення, списки,
галереї, текстові вставки та ін.) дозволили об’єднати навколо розповіді про
творчість художниці фото, текст, презентації, гіперпосилання, цитати та
інфографіку. Всі елементи взаємозв’язані між собою – не лише доповнюють
текст, а й продовжують головну тезу розповіді в іншому ракурсі.
У лонгріді «Українська душа з вірменським серцем» тексту небагато,
головні акценти підтримують великі світлини, слайд-шоу та презентації
(зі звуком та без), інфографіка, ментальна карта. Текст заховано всередині
мультимедійних елементів. Збираючи матеріали для лонгріду, було
вирішено класифікувати його як лонгрід-портрет (people stories), тобто
висвітлення творчого кредо та поглядів героїні.
Акцентом першої частини лонгріду – «Виставка» – стала розповідь
про унікальність, структуру (Рис. 1), експозицію виставки, урочисте
відкриття, відгуки відвідувачів.
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Рис. 1. Ментальна карта «Структура представлених картин».

У другій частині – «Творчість» – йдеться про творчий шлях героїні. За
допомогою «стрічки часу» показані перемоги художниці у мистецьких
конкурсах та фестивалях від 2013 р. до теперішнього часу (Рис. 2).

Рис. 2. Стрічка часу.

Галерея світлин демонструє найновіші або знакові для Марини
Суренівни твори. Складовим компонентом цієї частини є список усіх
публікацій про художницю у газетах, журналах, інтернет-виданнях
України за період 2011–2017 рр. За допомогою гіперпосилань надана
можливість ознайомитися із повними текстами матеріалів. Для
систематизації бібліографічної інформації про виставку у засобах масової
інформації (25 публікацій, серед яких 9 вірменських інтернет-сайтів)
та чотири відеосюжети на українських та вірменських телеканалах на
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сервісі ThingLink створено інтерактивний плакат «ЗМІ про виставку
Марини Саркісян» (Рис. 3).

Рис. 3. Інтерактивний плакат.

Інтерактивність зображення стала можливою через додавання
кольорових позначок (дозволяють розрізняти текст, відеоматеріал,
цитату/вірш). Кожна публікація зображена в окремому інформаційному
блоці, що містить аналітичний бібліографічний опис джерела, анотацію,
гіперактивне посилання на першоджерело для відкриття повного тексту.
Третьою структурною частиною лонгріду є розділ «Автентика», що
містить додаткову інформацію про діяльність культурологічної студії:
учасників, тематику, організаторів; авторів використаних матеріалів.
Для зручності перегляду матеріалів у верхній частині лонгріду
розміщено блок Header (шапка), видимий на усіх сторінках, що містить
меню. Пункти головного меню – це три розділи лонгріду та контакти.
Заголовки сторінок збігаються з назвами пунктів та утворюють список
підменю. Порядок пунктів меню аналогічний порядку сторінок лонгріду.
Для швидких переходів між підрозділами меню на відповідні блоки
поставлені «якірні посилання». Блок у нижній частині сторінки – Footer
(підвал) – містить важливу, але не першочергову інформацію: про
бібліотеку, співробітники якої працювали над лонгрідом; контакти;
кнопки переходу на сайт бібліотеки та соціальної мережі Facebook.
Після завершення роботи лонгрід був опублікований. Отримане
публічне посилання на лонгрід оприлюднено у мережі Facebook. При
створенні лонгріду бібліотекарі намагалися використати всі фішки
сервісу Tilda: за допомогою модульної системи та бібліотеки блоків, що
постійно оновлюється, вдалося досягти оформлення сторінки згідно
з початковим задумом. Родзинкою лонгріду можна вважати блоки
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з текстом, що розкриваються при натисканні і містять вірш «Хачкар»
сучасного вірменського поета Бабкена Симоняна (вірменською та
українською мовами) в перекладі українського поета Сергія Цушка.
Для кращого засвоєння інформації використані блоки з цитатами,
які допомогли сегментувати текст, тим самим пришвидшуючи процес
його запам’ятовування.
Історія насичена візуальним контентом. Для подачі фото, матеріалів
застосовувалися ефектні галереї та фотодобірки. Наприклад, показано
етапи роботи художниці над створенням картин: від задуму до кінцевого
результату (Рис. 4).

Рис. 4. Етапи роботи над картиною.

Відсутність навичок графічного дизайну вдалося компенсувати
застосуванням типографіки при створенні заголовків із запропонованих шрифтів. Активно використовувалися функції лендингу, найчастіше – елементи заклику до дії: відгуки, форми, списки. Були здійснені
налаштування SEO функцій: сторінка оптимізована під пошукові системи, підключена Яндекс.Метрика. Верстка лонгріду із використанням
повної колекції блоків та шрифтів стала можливою при підключенні
тарифу Personal (на 2 тижні), певні доповнення вносили вже працюючи
у тарифі Free.
Отже, необхідною передумовою розвитку нації та її культури є збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь, адже наявність
власної культури і мистецтва є основним чинником ідентифікації народу
як нації. Саме ці поняття є пріоритетними у визначенні характеристики
держави. Згідно з «Конвенцією про охорону культурної спадщини» держава повинна працювати в напрямку підвищення цінності культурного
спадку в очах громадськості та посилювати захист об’єктів шляхом розвитку освітніх та інформаційних програм.
Основними завданнями бібліотеки закладу вищої освіти, де освіту
здобувають майбутні працівники сфери культури, є акумулювання, збереження
та забезпечення доступності фонду, формування і просування сучасних
бібліотечних продуктів та сервісів, підвищення інформаційної культури.
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Інноваційною стала діяльність співробітників бібліотеки з написання
історії у модному нині форматі лонгріду, підготовленого з метою популяризації Петриківського розпису – першого українського культурного
феномену, що отримав статус нематеріальної культурної спадщини
людства. Як свідчить статистика перегляду лонгріду, матеріал зацікавив
читачів. Сподіваємося, що такий формат подачі інформації допоможе
аудиторії ознайомитися з Петриківським розписом та вірменськими
хачкарами – шедеврами ЮНЕСКО, не гортаючи десятки новинних повідомлень і схожих матеріалів. Усе це уже зібрано в одному лонгріді. Для
бібліотеки цей формат надав можливість оригінальної подачі матеріалу
та оптимізації певної історії.
Наукова бібліотека КНУКіМ завдяки впровадженню нових інформаційних технологій та сервісів, активному використанню можливостей
інтернет-сервісів, намагається відповідати вимогам сучасності. Книгозбірня задовольняє постійно зростаючі потреби користувачів та пропонує
їм високоякісне обслуговування і культурно-дозвіллєві та інноваційні
освітні послуги.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК РУШІЙ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗМІН
Цифрова епоха сьогодення породила покоління читачів millennials,
для яких звичною та необхідною потребою стало отримання інформації
та знань у будь-якому місці у форматі 24/7. Всесвітня мережа Інтернет, що
є сукупністю методів комунікації, які існують на основі стандартизованих
протоколів зв’язку, перетворилася на основний канал роботи з інформацією, що знаходиться на віддалених носіях. Орієнтуючись на реалії
теперішнього і майбутнього життя, в яких електронна комунікація все
більше витісняє книжкову, бібліотеки трансформують свою місію та
роль у суспільстві, шукаючи нові формати взаємодії з читачами.
За словами експертів, зовсім скоро можливий процес масового перетворення бібліотек у fab labs – соціальні майстерні (від англ. fabrication
laboratories). Наприклад, розвиваючи дитяче читання, бібліотека Вашингтону надсилає батькам 5 електронних безкоштовних книг щомісяця;
у бібліотеці канадського міста Калгарі працює додаток для смартфона,
що є цифровим читацьким квитком; надрукувати власну книгу можна
у бібліотеці Віндзору.
Застосування цифрових технологій у практику роботи наукової
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв
значно розширило горизонти діяльності. Зміни відбулися у процесах
комплектування, обробки та збереження документів. Відбувається
поступовий перехід до організації відкритого доступу до бібліотечного
фонду.
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Використовуючи можливості Web 2.0, бібліотека формує власний
контент у Мережі. Для організації професійного спілкування і взаємодії
з читачами у соціальних мережах активно використовуються різноманітні миттєві повідомлення (блоги, огляди, коментарі, публікація
світлин) та засоби для збереження і обміну файлами (відео на каналі
бібліотеки у YouTube). Найкраще читачами сприймається інформаційний контент, що створюється з метою популяризації книг і читання.
Наприклад, пости «Із щойно прочитаного» (містить цитати з книги,
що запам’яталися), «Літературні валентинки» (вислови про кохання із
книг сучасних українських письменників до Дня святого Валентина),
репортажі про презентації книг та зустрічі з відомими діячами культури
і мистецтва тощо.
Сторінки та публікації бібліотеки у соціальних мережах
(наприклад, Бібліопростір у Facebook, #ЧасБібліотек на онлайнплатформі Medium [1]) збільшують відвідуваність бібліотечного
сайту, підвищуючи інтерактивність обміну інформацією.
Стандартною послугою стало надання у приміщенні бібліотеки
безкоштовного доступу до безпровідного Інтернету на комп’ютерах
читальної зали та на особистих пристроях користувачів.
Змінилися акценти бібліографічної діяльності: проводяться практичні
заняття з користувачами щодо роботи з онлайн-ресурсами, у віддаленому
режимі надається консультаційна підтримка з пошуку та систематизації
потрібних джерел, формується інтегрований електронний інформаційнобібліографічний ресурс на веб-сайті бібліотеки.
Традиційним стало створення електронних бібліографічних та
інформаційних продуктів, зокрема: бібліотрансформеру «Не осквернись,
душе моя, у слові» [2], мультимедійних історій-лонгрідів «Українська
душа з вірменським серцем» [3] та «Скарби нації», електронних виставок у рамках проекту «12+ книг року» [4], в яких використовується
найважливіша перевага мережі Інтернет – інтерактивність.
Все активніше бібліотека позиціює себе як центр інтелектуального
дозвілля навчального закладу, стаючи місцем для реалізації творчого
потенціалу читачів. Цьому сприяє організація діяльності літературного
клубу #галаСлово, проведення конкурсів зі створення буктрейлерів та
екслібрисів, тренінгів з медіаграмотності, виставок, концертів, майстеркласів тощо.
У перспективі бібліотека може розвиватися як інформаційний хаб,
трансформуючи свій простір для потреб певних груп користувачів
(тобто, у бібліотеці має бути комфортніше працювати, ніж вдома чи на
роботі). У такому хабі робочі місця мають бути обладнані комп’ютерами/
ноутбуками з необхідними периферійними пристроями (гарнітура,
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веб-камера, 3Д‑принтер, сканер) і типовим комплектом програмного
забезпечення.
Отже, бібліотека КНУКіМ, беручи на озброєння можливості цифрових
технологій, трансформує свою діяльність, перетворюючись із місця
збереження книг на центр доступу до всесвітньої інформаційної системи.
Зміни відбуваються у бібліотечних процесах, формах спілкування
з читачами, застосуванні нового цифрового інструментарію, створенні
інформаційно-насиченого контенту.
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НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ МИКОЛИ ТКАЧА
Наукова бібліотека – важливий інформаційний підрозділ університету, що надає вільний та необмежений доступ до інформації, сприяє
задоволенню сучасних інформаційно-бібліографічних потреб читачів.
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Важливим напрямом діяльності бібліотеки є виявлення, систематизація, наукове опрацювання та популяризація здобутків науково-педагогічного складу вишу. Результати роботи подаються у серії персональних
бібліографічних посібників «Вчені КНУКіМ» (заснована у 2013 році).
Діяльність, пов’язана з пошуком інформації, упорядкуванням та укладанням бібліографічних покажчиків, сприяє популяризації культури та
мистецтва, допомагає розкрити творчий та науковий доробок видатних
особистостей в історії української культури.
Станом на початок 2017 р. вийшло друком 4 видання серії: «Долбенко
Тетяна Олексіївна», «Скнарь Олександр Іванович», «Медведєва Валентина Миколаївна», «Ткач Микола Михайлович». Структура покажчиків
ідентична: передмова, основні дати життя та діяльності, список друкованих праць, література та електронні ресурси про діяльність, допоміжні
покажчики. Розділ «Наукова школа» містить характеристику напрямів
наукових досліджень вчених та бібліографічні описи дисертаційних
робіт, захищених під керівництвом та за їхнім опонуванням.
Четвертий випуск серії підготовлено до 75-річного ювілею кандидата
історичних наук, професора Миколи Михайловича Ткача. Структурно
покажчик складається із 7 частин, довідкового апарату та додатків.
Матеріали покажчика всебічно розкривають наукову, педагогічну,
просвітницьку, фольклорну, етнологічну діяльність Миколи Ткача; із
можливою повнотою зображають публікації вченого за період з 1966 року
по листопад 2016 рр. Покажчик містить опис 787 праць, серед яких: поетичні збірки, фольклорно-етнологічні та наукові праці, збірки українських народних пісень, статті та публікації у періодичних виданнях та
виданнях, що продовжуються. Принцип упорядкування матеріалів –
тематично-хронологічний [3].
Допоміжний апарат містить: передмову «Від укладачів», таблицю
основних дат життя та наукової діяльності Миколи Ткача, іменний
покажчик, алфавітний покажчик назв окремих видань; список періодичних видань, зміст. Електронний аналог покажчика представлено
на сайті в розділі «Видання бібліотеки».
Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій,
електронних сервісів, програм та продуктів, які активно розвиваються
і допомагають бібліотекам створювати проекти у нових форматах.
Прагнення бібліотеки підвищити рівень поширення інформації
про наукову спадщину вчених університету привело до бажання
створення нової – електронної форми рекомендаційної бібліографії –
бібліотрансформера.
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Бібліотрансформер – максимально повна фактографічна та бібліографічна інформація про об’єкт бібліографування, розміщена з використанням різних форм і засобів. Поняття «трансформер» з’явилося
наприкінці ХХ століття в значенні «видозмінюваний». У перекладі
з англійської мови – transformer – термін, що позначає предмети, які
шляхом трансформацій змінюють не лише форму, а й функцію. Нині
поняття «трансформер» вживається стосовно не лише предметів,
а й бібліографічних посібників.
Бібліотрансформер «Не осквернись, душа моя, у слові…» присвячений
творчості письменника, кандидата історичних наук, професора кафедри
культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Миколи Ткача. На даний час
складається із 4 модулів:
1 модуль. Біобібліографічний покажчик «Ткач Микола Михайлович».
2 модуль. Розгорнута віртуальна виставка «Микола Ткач. Грані» [1].
Чотири розділи електронної виставки розповідають про чотири грані
творчості митця: поезію, етнологічні розвідки, наукові реконструкції та
культурницькі проекти. Представлені на виставці 15 книг згруповані
у трьох розділах. Блок-характеристика певної книги містить:
бібліографічний опис, фото обкладинки, 4–5 сканованих сторінок, які
якнайповніше розкривають її зміст. Важливою складовою виставки
є цитати відомих українських письменників та діячів культури
і мистецтва про презентовані книги. Головна ідея виставки викладена
у гаслі: «Про книги Миколи Ткача зайве говорити – потрібно читати!».
3 модуль. Стрічка часу «Таїна книг Миколи Ткача», що містить
хронологічно систематизований матеріал про 48 книг письменника.
Шкала часу, створена за допомогою сервісу TimeToast, містить: фіксований
рік виходу певної книги, фото обкладинки, бібліографічний опис та
коротку характеристику. Крім відомостей про книги, на шкалі зроблені
посилання на ресурси мережі Інтернет, пов’язані з презентаціями книг
та зображені відзнаки і нагороди за творчу діяльність.
4 модуль. Відео-урок «Спочатку було Слово…». Складові відео: розповідь
Миколи Ткача про виконані ним наукові реконструкції давньоруських
пам’яток; фрагменти віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім» та
«Остромирового Євангелія» сучасною українською літературною мовою.
Отже, місією бібліотеки КНУКіМ є інформаційне забезпечення
навчально-дослідного процесу, створення умов доступу користувачів
до різних видів інформації.
Бібліографічні покажчики – важлива джерельна база для вивчення
історії української культури, науки та персональної національної
біобібліографії. Об’єктивне дослідження історії культури неможливе
без вивчення життя та діяльності видатних вчених і діячів культури
та мистецтва.
326

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БІБЛІОТЕКАХ
Створення нової електронної форми рекомендаційної бібліографії –
бібліотрансформера, допомогло більш цікаво та інтерактивно висвітлити
внесок вченого у вітчизняну та світову науку. Представлені видання
Миколи Ткача можуть слугувати ґрунтовною джерельною базою для
багатовекторних досліджень в різних галузях знання.
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ВІРТУАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
На початку нового тисячоліття інтернет надав можливість бібліотекам
стрімко розширити кількість сервісів для користувачів, заклав основу
для удосконалення інформаційних технологій. За допомогою інтернету
стала можливою реалізація нових видів бібліографічного обслуговування
користувачів, зокрема, розробка сучасних видів бібліографічного
інформування та довідково-бібліографічного обслуговування, і, як
наслідок, підвищення результативності та оперативності цих процесів.
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Бібліографічне обслуговування, на нашу думку, сьогодні є одним із
важливих напрямів діяльності бібліотек вищих закладів освіти. Вимоги
користувачів до якості обслуговування поставили перед бібліотеками
такі завдання: освоєння нових соціальних та інформаційних технологій,
створення нових видів продуктів та послуг.
Для задоволення вимог сучасних користувачів у 2003 році
в бібліотеці Київського національного університету культури
і мистецтв почала створюватися електронна бібліотека (ЕБ). Фонд
ЕБ формується завдяки скануванню та обробці друкованих документів.
Доступ до повнотекстових документів ЕБ надається тільки користувачам
бібліотеки при введенні особистого пін-коду і шифру читача, які він
отримує при реєстрації, і здійснюється через електронний каталог з вебсайту бібліотеки, який було створено в 2015 році з метою якісного та
ефективного обслуговування користувачів. На сайті розміщено відомості
про напрями роботи бібліотеки, бібліотечні послуги, проектну діяльність,
повнотекстові видання, медіапродукти тощо.
Система обслуговування віддалених користувачів на сайті наукової
бібліотеки КНУКіМ включає такі послуги:
•• пошук документів в електронному каталозі (ЕК);
•• замовлення документів через ЕК на книжкову полицю;
•• доступ до повних текстів документів електронної бібліотеки (ЕБ);
•• доступ до власних електронних ресурсів (повнотекстові видання
бібліотеки, віртуальні виставки, інноваційно-освітній проект
«Скарби нації», медіапродукти: бібліотрансформери, буктрейлери,
відеоновини, презентації);
•• довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) за допомогою сервісу
«Віртуальна довідка».
Функціонування сайту дозволило створити сервіс «Віртуальна довідка» і запровадити обслуговування віддалених користувачів бібліотеки та надання доступу до ресурсів бібліотеки через
мережу інтернет.
«Основне значення поняття «Віртуальна довідка», – як зазначають
З. Романуха та Г. Швецова-Водка, – відповідь на разовий інформаційний
запит віддаленого користувача, який здійснюється за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій. Терміном «віртуальна довідка»
називають також службу ДБО віддалених користувачів, організовану
за допомогою інформаційно-комунікативних технологій через мережу
Інтернет» [3, с. 17].
За ДСТУ 7448:2013 «Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни
та визначення понять» термін «віртуальна довідка» трактується як
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«бібліотечна служба, яка надає довідки на разовий інформаційний запит
віртуального кристувача бібліотеки, що містять фактографічну і/чи
бібліографічну інформацію, а також посилання на інтернет-ресурси, або
може скласти перелік джерел інформації за конкретною темою» [1, с. 29].
У своїй роботі співробітники інформаційно-бібліографічного відділу
керуються «Положенням про сервіс «Віртуальна довідка» наукової
бібліотеки КНУКіМ», в якому зазначено, що сервіс «Віртуальна довідка» – це безкоштовна електронна послуга, спрямована на оперативне
виконання разових інформаційних запитів віддалених користувачів.
Право на користування сервісом мають користувачі, які заповнили контактну форму на сайті бібліотеки (ім’я, e-mail, місце роботи
або навчання, текст повідомлення). Основними принципами роботи
«Віртуальної довідки» є:
•• оперативність виконання запитів;
•• обов’язковість надання відповіді користувачу;
•• надання повної, об’єктивної та правдивої інформації.
Виконання віртуальної довідки здійснюють співробітники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки в асинхронному режимі за
допомогою електронної пошти, при потребі залучаються фахівці інших
підрозділів бібліотеки. Джерелами виконання запитів користувачів є:
•• електронний каталог;
•• довідково-бібліографічний фонд, що складається з нормативних,
довідкових і бібліографічних видань;
•• інформаційні ресурси Інтернет.
Термін виконання запитів – від декількох хвилин до 3 днів (в залежності від їх специфіки та складності). Перевага віртуального обслуговування в тому, що користувач, не виходячи з дому та маючи доступ до
мережі інтернет, може поставити запитання у зручний для нього час,
не обмежуючись графіком роботи відділу. Автори погоджуються з думкою Т. Логи, що послуги електронної довідкової служби передбачають
надання відповіді на конкретний запит, але не мають на меті навчити
користувача самостійно орієнтуватися в пошукових системах [2, с. 16].
Сервіс надає такі довідки:
•• відомості про наявність документів у фондах наукової бібліотеки;
•• інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення
елементів, які відсутні або неточно наведені);
•• бібліографічні списки та/або посилання на електронні інформаційні
ресурси відповідно до теми запиту (до 15 назв);
•• консультації щодо бібліографічного опису документів;
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•• фактографічні відомості;
•• індексування наукових робіт за таблицями УДК (тільки для
зареєстрованих в бібліотеці читачів).
За час функціонування сервісу було виконано близько 620 віртуальних
довідок (2015 р. – 50, 2016 р. – 73, 2017 р. – 177, 2018 р. – 320). У процесі аналізу
виявлено, що більшість користувачів звертаються з тематичними
запитами (45%); на другому місці – УДК (40%); на третьому – консультації
щодо бібліографічного опису (10%); інші довідки складають 5%. Основний
контингент користувачів – професорсько-викладацький склад, студенти
та магістри вишу. У зв’язку з нарощуванням наукових потужностей
університету, і, як наслідок, зростання кількості публікацій науковців,
у другій половині 2018 року спостерігається збільшення запитів
з індексування наукових робіт за таблицями УДК та консультацій
з оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи.
Отже, можна констатувати необхідність функціонування сервісу
та зростання його популярності серед користувачів. Результати
роботи «Віртуальної довідки» свідчать про своєчасність цієї послуги
та перспективи цього напрямку ДБО. Це призведе до залучення нових
користувачів і підвищення популярності бібліотеки як сучасної
технологічної установи. Адже інтернет фундаментально змінив доступ
людини до інформації, тому бібліотекам важливо вчасно скористатись
його технологічними можливостями.
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Використання сучасних інформаційних технологій сприяє
підвищенню ефективності обслуговування, розвитку електронних
ресурсів і послуг. Електронний каталог є інформаційним продуктом
бібліотеки, надає широкі можливості для пошукової роботи, є основою
інформаційного обслуговування користувачів.
Електронний каталог Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв (ЕК НБ КНУКіМ)
був заснований у 2000 році, працює в режимі реального часу,
відображає склад та зміст бібліотечних фондів друкованих, аудіовізуальних, електронних документів бібліотеки. Одночасно з електронним
документом працює необмежена кількість користувачів.
ЕК НБ КНУКіМ поєднує функції традиційних каталогів: генерального,
абеткового, систематичного і функціонує на основі програмного
забезпечення «УФД/Бібліотека». Тому повністю автоматизовано шлях
документа в бібліотеці, створено електронну базу користувачів бібліотеки,
надано можливість дистанційного замовлення документів.
Щоб скористатися ЕК, достатньо відкрити головну сторінку веб-сайту
бібліотеки. На допомогу користувачам пропонується «Інструкція з пошуку
документів по електронному каталогу» для можливості самостійного
пошуку інформації в електронному каталозі за різними критеріями.
Пропонується пошук в ЕК за назвою документа, автором, місцем та
роком видання, іншими вихідними відомостями та за допомогою
класифікаторів: ББК-Теми; Географічні рубрики; Ключові слова; КНУКіМ;
Музичні твори (нотні видання); Персоналії; Предметний рубрикатор;
Рідкісні видання; Характер документа. Пошук документів можливий за
скороченим переліком полів та розширеним переліком, де зазначаються
додаткові відомості про документ: місце видання, видавництво, ISBN,
шифр документа.
Зареєстровані користувачі мають змогу переглянути розділ «Ваш
персональний формуляр» та замовити необхідні документи, відібранні
за результатами пошуку. Для зручності користування ЕК доповнений
атрибутом «Дисципліна».
Користувачі можуть подивитись на екрані монітора результати
пошуку в ЕК, записати на електронний носій у вигляді списку
документів або у роздрукованому вигляді. Доступ до повнотекстових
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документів електронної бібліотеки надається студентам, викладачам
та співробітникам університету за логінами й паролями для доступу до
локальної мережі, тобто ЕК НБ КНУКіМ призначений для вільного доступу
до інформаційних ресурсів бібліотеки й реалізації багатоаспектного
інформаційного пошуку.
Функціонування веб-сайту Наукової бібліотеки КНУКіМ (http://lib.
knukim.edu.ua) дозволило розвивати віртуально-довідкову службу.
Онлайн-сервіс «Віртуальна довідка» спрямовано на виконання разових
запитів віддалених користувачів при використанні інформаційних
ресурсів Наукової бібліотеки КНУКіМ та мережі Інтернет.
Доступ до ЕК у мережі Інтернет, можливість мобільного пошуку
інформації у зручний для користувача час, додаткові сервіси роблять
ЕК одним із найпопулярніших бібліотечних бібліографічних ресурсів.
Електронний каталог Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв сьогодні є основною інформаційно-пошуковою системою бібліотеки, представлений на сайті як
багатофункціональний бібліографічний ресурс, від можливостей якого
залежить ефективність задоволення потреб сучасних користувачів,
забезпечується доступність і оперативність отримання інформації.
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FACEBOOK ЯК СУЧАСНА ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ТА ЧИТАЧА
У сучасному суспільстві соціальні мережі стають вже більш
значущим засобом комунікації з користувачами бібліотеки, інноваційно
розвинутим інформаційним центром. Сучасний користувач повинен
мати змогу оцінити ресурс, який він використовує для задоволення
своїх інформаційних потреб, установа, у свою чергу – надавати інформаційний зв’язок, взаємодіяти з користувачами, повідомляти про
події, які плануються та ті, що відбуваються сьогодні. Такий зв’язок
дає змогу вибудовувати стійкі довгострокові зв’язки з потенційними
користувачами, що є важливим аспектом успішної роботи бібліотеки.
На сьогодні Facebook є мережею, яка успішно використовується
багатьма всесвітньо відомими організаціями та тими, які тільки починають свій розвиток. Згідно з статистичними даними, за останній рік
є тенденція до збільшення кількості українських користувачів, вона
зросла на 67% з – 6,6 до 11 мільйонів. «Внутрішня статистика Facebook
зараховує до користувачів лише тих, хто хоча б раз протягом останніх
30 днів був залогінений в сервіс.
За останні 12 місяців кількість українських користувачів соцмережі
зросла на 67% – з 6,6 млн. до 11 млн. Найбільший ріст був в травні
2017 року, коли українським провайдерам було заборонено давати
доступ користувачам до російських соціальних мереж» [1].
Дана мережа дає змогу бібліотекам рекламувати та пропонувати свої
послуги користувачам, взаємодіяти та вивчати їх інформаційні потреби.
Для діяльності бібліотеки в Facebook рекомендується створювати власну
сторінку, а не особистий профіль чи групу, адже саме вона надає потрібні
функції для представлення компанії, організації чи державної установи.
Слід підкреслити, що наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв, яка в 2016 році створила
свою сторінку в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.
com/knukimlibrary/), вдало покращує власний імідж та просуває бібліографічно-інформаційні продукти. Бібліотека в своїй діяльності активно
використовує спеціальні налаштування та зручний дизайн, що дає
змогу детально розкрити всі напрями роботи установи. Вагомою особливістю сторінки наукової бібліотеки КНУКІМ у Facebook, яка відрізняє
її від особистого профілю, є функція «вподобати» (стати підписником)
та відсутня можливість додати в друзі. Це надає можливість відокре333
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мити зайвих (не потенційних) шанувальників бібліотеки та тих, хто
у майбутньому не стане користувачем, а тільки просуває свій власний
продукт на ринку попиту.
Сторінка наукової бібліотеки КНУКіМ на сьогодні налічує 868 вподобань (тобто користувачів, які підписалися). Також за допомогою мережі
Facebook бібліотека інформує своїх користувачів про наукові заходи,
послуги, ресурси, книжкові виставки, літературні вечори, зустрічі з відомими особистостями та анонсує майбутні події. Для найбільш повного
розкриття новин використовуються різноманітні матеріали: фото, відео,
текст, gif-зображення та онлайн-трансляції.
За результатами дослідження вибудовується наступна ситуація,
а саме: на сторінці бібліотеки найактивніше сприймаються пости,
які вміщують в собі мінімум тексту (у середньому 30–50 слів) та фото.
Саме ці пости мають найбільше охоплення та отримують найбільшу
кількість вподобань та поширень. Для того, щоб збільшити охоплення
користувачів, активно використовуються хештеги (англ. hashtag, від
hash – «символ ґратки», «октоторп»), для цього перед необхідним словом
ставиться символ «#», після даної операції воно перетворюється на
посилання. Для впевненості в результаті збільшення кількості переглядів,
потрібно постійно переглядати статистичні дані, які характеризуються
колонками охоплення аудиторії постів. Подальший аналіз, які саме теми
цікаві для ваших шанувальників, дає змогу просувати та популяризувати
віртуальні послуги бібліотеки та утримувати увагу широкого загалу
«аудиторії».
Завоювання інформаційного віртуального простору, актуалізація
інформації є одним з видів, так званої горизонтальної форми роботи
«Бібліотеки 2.0» і саме діяльність сторінки в соціальній мережі Facebook
сприяє розбудові сучасного напряму роботи наукової бібліотеки КНУКІМ.
Список використаних джерел
1. Мінченко О. У Facebook вже 11 млн українців. Watcher. URL: http://watcher.
com.ua/2018/01/23/u-facebook-vzhe-11-mln-ukrayintsiv/
(дата
звернення:
3.04.2018).
Терех Т. В. Facebook як сучасна форма комунікації
наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв та читача / Т. В. Терех //
Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ,
24–25 квіт. 2018 р.). – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 101–102.
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ІННОВАЦІЇ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Реформи та інновації в системі освіти, зміни статусу закладів вищої
освіти, введення нових освітніх стандартів, які впливають на всі сфери
діяльності навчального закладу, безпосередньо стосуються і бібліотек.
Бібліотека університету перетворюється у суб’єкт освіти, рівнозначний
з іншими освітніми структурами закладу вищої освіти – факультетами,
кафедрами, з якими взаємодіє на принципах партнерства.
Головна місія сучасної бібліотеки закладу вищої освіти – підтримка
науково-дослідної діяльності університету шляхом створення необхідних
умов для доступу до інформації та бібліотечних послуг.
Процес обслуговування користувачів в умовах сучасного інформаційного простору неможливий без урахування наступних чинників:
1. Вивчення інформаційних запитів
Бібліотека впроваджує інновації для задоволення потреб зацікавлених
сторін (ЗВО, користувачі). Саме вони оцінюють результативність та
ефективність організованого в бібліотеці процесу інформаційнобібліотечного обслуговування: якість задоволення інформаційних запитів,
різноманіття наданих послуг та сервісів, оперативність надання послуг.
2. Інформаційно-ресурсне забезпечення
Інформаційно-ресурсне забезпечення бібліотеки – це документний фонд, наукові й навчальні електронні ресурси. Процес інформаційно-бібліотечного обслуговування в науковій бібліотеці КНУКіМ
відбувається шляхом інтеграції документного бібліотечного фонду
з електронними ресурсами, які вдало поєднуються та доповнюють один
одного; та взаємодії внутрішнього інформаційно-бібліотечного ресурсу
з зовнішніми, що значно підвищує рівень доступу до інформації.
3. Зміна ролі бібліотекаря в умовах нового інформаційно-освітнього
простору
Високі рейтинги звернень користувачів до віддалених ресурсів
напряму залежать від професіоналізму бібліотекарів, їхніх знань,
активної позиції в організації та просуванні бібліотечно-інформаційних
послуг. Успіх інновацій в організації інформаційної діяльності бібліотеки
залежить від співробітників, які є важливим стратегічним ресурсом.
Зміни, що відбуваються у бібліотеці, безпосередньо впливають на
функції бібліотекарів. Організація відкритого доступу, електронні
ресурси як частина єдиного інформаційного простору університету
вимагають від бібліотекарів високого рівня професіоналізму, готовності до
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інновацій, уміння розвивати та підтримувати інформаційні компетенції
користувачів.
4. Просування інформаційних послуг в інформаційний простір
Бібліотека займає активну позицію щодо інтеграції своїх сервісів
в інформаційний простір. Сучасне бібліотечне обслуговування неможливе без впровадження інтернет-технологій. Web-сайт, електронний
каталог, соціальні мережі стали невіддільною частиною діяльності
сучасної бібліотеки. Велика увага приділяється організації допомоги
викладачам та співробітникам в освоєнні методики роботи з базами
даних. Для кращої взаємодії з користувачами існує сервіс «Віртуальна
довідка».
Сьогодні бібліотека позиціює себе як сучасний ресурсний інформаційний центр, який організовує свою діяльність, повноцінно та тривало
використовує вдало функціональну та розвивальну автоматизовану
бібліотечно-інформаційну систему з різноманітним набором додаткових сервісів, яка забезпечує обслуговування користувачів online, роботу
з локальними віддаленими ресурсами, пропонує широкий вибір сервісів
та послуг на основі відкритого доступу до інформації, дозволяє підтримувати та розвивати постійний зв’язок з користувачами.
Абрамова Т. А. Інновації в обслуговуванні користувачів
бібліотек закладів вищої освіти / Т. А. Абрамова //
Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали
круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац.
ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 98–99.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ
Обслуговування користувачів – одна з ключових функцій бібліотеки як
системи та соціального інституту, головна складова її діяльності. Сутність
бібліотечного обслуговування залишається незмінною, проте функції,
які має виконувати бібліотекар, сьогодні зазнають кардинальних змін.
Час не стоїть на місці та вносить свої корективи у процес бібліотечного
обслуговування. Ми є свідками постійного оновлення різних галузей
діяльності бібліотеки, зокрема відділу обслуговування, який забезпечує
інформацією та документами навчально-виховний процес та науково338
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дослідну діяльність університету, є центром розповсюдження знань,
духовного та інтелектуального спілкування.
Задоволення інформаційних потреб користувачів відбувається шляхом
бібліотечного, бібліографічного та інформаційного обслуговування, під
час яких реалізовуються такі бібліотечні процеси:
•• замовлення та видача літератури;
•• надання консультацій та допомоги користувачам для самостійного
отримання документів;
•• створення інформаційно-бібліографічних покажчиків різних видів;
•• проведення тематичних досліджень з метою задоволення
інформаційних потреб користувачів;
•• організація та проведення виставок.
Велика кількість різноманітних інформаційних ресурсів, зміни
в технологіях надання освітніх послуг – залучення електронних ресурсів
для навчання та бажання користувача відшукати в бібліотеці нові,
необхідні йому можливості потребують від бібліотеки нових підходів
до організації бібліотечного обслуговування.
Сучасне бібліотечне обслуговування користувачів базується на
інтенсивному використанні інтернет-технологій. Web-сайт є основною
формою надання інформації. Сьогодні кожна бібліотека створює та
активно розвиває свою власну інтернет-сторінку в мережі. Web-сторінки
бібліотек стали неодмінною частиною процесу обслуговування.
Характерною ознакою розвитку суспільства є те, що інформація
існує як в традиційному друкованому виді, так і в електронній формі.
Проте, поступово збільшуючись, електронні ресурси з кожним днем
активніше використовуються в бібліотечній практиці.
У бібліотеках активно розвивається технологія створення електронних
колекцій, що підвищує якість інформаційного обслуговування та
одночасно сприяє вирішенню проблеми збереження бібліотечних фондів.
Джерелом формування колекцій є цифрові копії найбільш цінної та
зажаданої частини фонду бібліотеки, електронні документи, які не
мають друкованих аналогів тощо.
Значна кількість наукових та науково-технічних видань журналів
існує як в друкованій, так і в електронній формі. При цьому, придбання
електронних версій журналів для надання права доступу до них читачів
все частіше використовується бібліотеками. Фонди бібліотек активно
комплектуються електронними інформаційними ресурсами віддаленого
доступу.
Обслуговування внутрішніх та зовнішніх користувачів бібліотечними
ресурсами здійснюється за допомогою локальної мережі університету/
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бібліотеки, а доступ до розподілених ресурсів світової мережі поєднується
з пошуком документів, даних у власних електронних каталогах та
ресурсах бібліотек.
Сучасні підходи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні
базуються на вивченні специфіки інформаційних потреб, ступеня їх
задоволення, рівня науково-інформаційної культури користувачів та
припускають створення індивідуалізованих систем обслуговування,
котрі зможуть задовольнити будь-якого користувача, врахувати загальне
та індивідуальне в його інтересах. Все вище зазначене стає можливим
завдяки впровадженню електронних технологій в бібліотечну практику.
Абрамова Т. А. Сучасні підходи в обслуговуванні
користувачів / Т. А. Абрамова // Бібліотека. Книга. Наука :
матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). – Київ,
2018. – Вип. 1. – С. 53–54.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Бібліотека закладу вищої освіти та її ресурси, традиційні й інноваційні
є частиною інформаційного простору. Саме бібліотека забезпечує
міжгалузеві наукові зв’язки, забезпечує навчальний і науково-дослідний
процеси університету документами міжгалузевої, загальноосвітньої та
спеціальної тематики, орієнтуючись на навчальні плани конкретного
закладу.
Процес формування інформаційної культури – комплексний і здійснюється у бібліотеці за наступними напрямами:
• робота з удосконалення комплектування та розкриття бібліотечних
фондів;
• систематичне вивчення динаміки інформаційних потреб користувачів, особливо пов’язаних з ціннісно-орієнтованою, пізнавальною,
виробничою діяльністю;
• створення комфортних умов для задоволення інформаційних
потреб читачів;
• удосконалення роботи з підвищення рівня бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп’ютерних знань;
• популяризація та реклама інформаційних послуг бібліотеки серед
користувачів.
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Таким чином, вся діяльність бібліотеки спрямована на підвищення
інформаційної освіти користувачів.
Інформаційна культура передбачає наявність у користувача інформаційних потреб і прагнення їх реалізовувати, що сприяє власному
вдосконаленню та покращує навички оцінювання якості отриманої
інформації.
Читання – процес інтелектуальної діяльності, і він є найважливішим
компонентом в системі виховання й освіти. Цей процес здійснюється
протягом усього життя людини, і бібліотека є його активним учасником.
У сучасних реаліях актуалізувалася освітня функція бібліотеки
закладу вищої освіти. Впроваджуючи інформаційні технології в роботу,
її співробітники одночасно навчають користувачів роботі з ними
й формують у студентів, викладачів і аспірантів важливу інформаційну
компетентність.
Інформаційна компетентність є важливою складовою читацької
культури особистості в цілому. Інформаційні технології прискорюють
пошук інформації, використовуючи електронні каталоги та Інтернет.
Таким чином, бібліотека університету бере участь в навчальному
процесі, є як суб’єктом у формуванні інформаційної культури, так
і ресурсним засобом забезпечення цього процесу через реалізацію
соціальних функцій – збереження і трансляцію пам’яті людства.
Зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, змушують
бібліотеки закладів вищої освіти виконувати нові функції, розширювати
види інформаційних послуг, приділяючи більше уваги бібліотечнобібліографічній, аналітичній і фактографічній інформації, створювати
нові інформаційні продукти. Сьогодні в бібліотеки приходять користувачі
з ускладненими запитами та вимогами з пошуку необхідної інформації.
Тому фахівці бібліотек асоціюються тепер у користувачів не тільки зі
зберігачами інформації, але і з консультантами, що допомагають їм
адаптуватися до сучасних інформаційних технологій.
Використовуються різні методики активного навчання студентів:
від комплексних програм щодо розвитку інформаційної культури й до
індивідуальних консультацій користувачів.
За допомогою єдиного інформаційного та комунікаційного простору
університету і власного інформаційно-освітнього середовища, бібліотека
забезпечує рівноправний доступ і раціональний обмін інформаційнобібліотечними ресурсами, створює умови для самоосвіти, саморозвитку
та формування інформаційної культури майбутніх фахівців.
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БІБЛІОТЕРАПІЯ ЯК НОВА ФОРМА БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ
Книги супроводжують нас протягом усього життя. Ще в лоні матері
нас привчають до прослуховування літератури. Це позитивно впливає
на наш розвиток та емоційний стан. Як не дивно, але подібна процедура
має свою назву – бібліотерапія.
Як зазначає викладач кафедри документознавства та інформаційної
діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління
Відкритого міжнародного інституту розвитку людини «Україна» Жанна
Вертій: «Бібліотерапевтичний напрям діяльності бібліотек фахівці
розробляли в різні історичні періоди. Науковці та практики протягом
тисячоліть намагалися з’ясувати, якою мірою бібліотерапія справляє
лікувальний вплив на читача. Як за допомогою читання, спеціально
підібраної літератури можна досягти оптимізації його психічних реакцій,
а отже, і фізіологічних та біологічних процесів його організму? Як
спілкування з книгою допомагає людині послаблювати або підсилювати
свій емоційний стан, досягати духовної рівноваги?» [3, с. 202].
Лікування книгою прийшло до нас з Греції. Платон і його послідовники
рекомендували звертатися до книг, щоб заліковувати душевні рани.
Згодом подібне лікування активно почали використовувати у своїй
діяльності церковні бібліотеки. За однією з версій вважається, що
бібліотерапія практикувалася до епохи Відродження, допоки література
стала доступною широкому загалу [2].
Наукове обґрунтування та перша офіційна згадка терміну «бібліотерапія» припадає на 1916 рік, коли він був визнаний Асоціацією бібліотек
США [1].
На розвиток та поширення бібліотерапії вплинули праці З. Фрейда,
І. Павлова, К. Платонова, В. Бехтерєва, М. Рубакіна та ін. [6].
Питанням практичного використання та історії бібліотерапевтичної
практики (особливо у роботі з дітьми) присвячені публікації українських
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бібліотечних фахівців І. Гички, Д. Іваницької, Т. Каламай, О. Купіної,
Л. Лугової, психологів Ю. Стадницької, І. Карівець та ін. [7].
Що ж саме розуміється під бібліотерапією? Це комплексна діяльність,
що забезпечує подолання ряду внутрішніх бар’єрів та передбачає
читання, прослуховування книг або спеціально підібраних текстів
з інших інформаційних ресурсів з подальшим їхнім аналізом. Це сприяє
формуванню стресостійкості до неординарних життєвих ситуацій.
У статті з електронної «Української бібліотечної енциклопедії»
зазначається, що: «Як міждисциплінарна галузь наукового знання
бібліотерапія використовує досягнення бібліотекознавства і книгознавства (особливо соціології бібліотечної справи, бібліопсихології, психології читання), літературознавства (історії літератури та літературної
критики), педагогіки, психології і медицини (переважно психіатрії та
психотерапії) та ін.» [7].
Як бачимо, проблематика бібліотерапії не залишалася поза увагою
фахівців, але на достатньому рівні ще не розроблені ні практичні ні
теоретичні аспекти. Та попри це, бібліотерапія практикується у більшості
країн світу. Наприклад, у США на разі діє сім центрів які займаються
проблематикою лікування книгою (словом), а у Великобританії 2013 р.
була затверджена державна програма, згідно з якою спеціалісти можуть
призначати у якості лікування книгу з затвердженого списку спеціальної
літератури відповідно до захворювання. Подібні програми та центри
також функціонують в інших європейських і азіатських країнах. В Україні
бібліотерапевтичні практики частково взяли на себе бібліотеки.
Так, у Стрийській РДБ діє комплексна цільова програма «Дитина»,
що передбачає організацію спільної бібліотерапевтичної роботи зі
службою, що займається справами неповнолітніх, а також Асоціацією
інвалідів. У Львівській МЦБС створено програму «Біда чужою не буває»,
яка передбачає роботу з дітьми-сиротами та дітьми з обмеженими
можливостями. Бібліотерапевтичним напрямом Львівські бібліотечноінформаційні центри займаються в дошкільних закладах для дітей
з вадами зору, в обласних лікарнях з проблем Чорнобиля, в інтернатах
для розумово відсталих дітей. Такі програми покликані допомагати
дітям адаптуватися у колективі, створити для них умови проведення
дозвілля та духовної підтримки шляхом індивідуального та колективного
читання. Подібною діяльність займаються бібліотекарі Дрогобицької
МЦБС, Городоцької РЦБC [5].
На сьогодні бібліотерапії потребують не тільки діти, а й військові,
котрі були у гарячих точках. Так, Малинські бібліотекарі зібрали понад сто
книг до Житомирського військового госпіталю, де проходять реабілітацію
військовослужбовці, після участі в АТО на Сході України.
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Такою практикою займається Виноградівська районна бібліотека,
наукова бібліотека Університету державної фіскальної служби України,
Вінницька обласна бібліотека ім. К. А. Тімірязєва, Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. О. Ольжича тощо.
Як бачимо, на даному етапі бібліотеки надають не тільки корисні
модернізовані послуги, реформуються в інформаційні центри, а й стають
центрами своєрідного зняття психологічного стресу, «аптекою для душі»,
намагаються лікувати понівечені душі книгою, відволікати від суворої
буденності.
Отже, ґрунтовне розроблення теорії й практики бібліотерапії в Україні
вкрай необхідне, оскільки порівняно молода наука бібліотерапія
вирізняється недостатньою систематизованістю та термінологічною
нечіткістю. А у підготовку кадрів бібліотечних фахівців обов’язково має
бути включене вивчення психологічних аспектів читання та підбору
літератури.
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КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕКАРЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЧИННИК
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Культура обслуговування розпочинається із внутрішньої культури
працівників бібліотеки. Вона передбачає уважне, привітне й увічливе
ставлення працівників бібліотеки до різноманітних за типом темпераменту, широтою світогляду і культури читачів. З боку працівників
бібліотеки високий рівень етичної культури досягається шляхом вивчення основ психології й конфліктології, ретельним ознайомленням
з книгами, постійною готовністю до встановлення приязного контакту
з читачем, незалежно від його поточного психологічного стану.
Довготривале спілкування з читачами дає бібліотекарю знання про
їхню поведінку, а також – змогу передбачати їхні реакції на ті чи інші
слова та рекомендації й допомагає уникати конфліктних ситуацій.
Він у процесі бібліотечного обслуговування та спілкування здобуває
практичні навички, розвиває свої професійні знання, а також навчає
читачів користуватись послугами бібліотеки.
Варто зауважити, що успіх професійної діяльності бібліотекаря багато
в чому залежить від його психологічної культури, а саме від знань
основ психології та володіння певним набором психологічних навичок
спілкування. Важливо також підкреслити значення психологічної
підготовки бібліотекаря, особливо молодого, для розв’язання завдань
особистісного розвитку, духовного збагачення та використання творчих
можливостей у своїй діяльності [1].
Духовна культура сприяє формуванню в читача раціональних потреб,
уявлень та поглядів на книги, асортимент, рівень обслуговування, правові
позиції, психологічні нахили та настрої, естетичні та моральні норми.
Використання резервів для розвитку духовної культури приховує у собі
невичерпні можливості для залучення читачів.
До функцій культури обслуговування належать:
•• світогляд;
•• нормативна функція;
•• комунікативна функція;
•• інтегральна функція.
Культура праці працівників бібліотеки як складова культури обслуговування формується ергономічними, фізіологічними й естетичними
зручностями роботи працівників бібліотеки. Нормальні умови праці,
дотримання норм освітленості, температурного режиму, забезпеченість
працівників побутовими приміщеннями сприяють створенню опти345
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мального мікроклімату в колективі, підвищенню продуктивності праці
співробітників в бібліотеці.
Адже більшість конфліктних ситуацій виникає саме через його
невміння або небажання застосовувати навички конструктивного
спілкування з читачами, колективом, керівництвом. Є багато причин,
через які молодь не бажає працювати в бібліотеці, і це не тільки фінансові
чи матеріальні проблеми. Існує й така, як перегляд цінностей, мотивації
трудової діяльності, адже не всі на сьогодні готові ламати старі погляди
на діяльність книгозбірні та впроваджувати нові ідеї.
Не варто також залишати поза увагою бібліотекарів із великим
досвідом роботи та глибоким почуттям любові до своєї справи. І сьогодні
молодим фахівцям є що у них перейняти, зокрема – вміння поводитися та
спілкуватися із читачами. На перший погляд, тут немає нічого особливого,
але це ті ситуації, в яких якраз найчастіше трапляються конфлікти та
непорозуміння [2].
Основу комунікативної компетенції складають знання та навички.
Бібліотекарю необхідні знання правил поведінки (етикету), а також
принципів професійної етики. Тож, слід зазначити, що, вимагаючи від
читачів дотримання певних правил поведінки у межах бібліотеки, її
співробітник у першу чергу зобов’язаний сам їх дотримуватися. Завдання
бібліотекаря – знати зміст та читацьке призначення книги перед тим,
як пропонувати її користувачеві бібліотеки. Дії фахівця можуть бути
спрямовані на те, щоб максимально ефективно обслугувати користувача
бібліотеки, який має конкретну мету – задоволення своїх потреб, і ця
мета не пов’язана з особистістю бібліотекаря, у комунікативний контакт
із яким входить читач.
Естетика обслуговування довершує низку елементів культури обслуговування. Для естетичної культури в галузі бібліотечного обслуговування
важливого значення набуває високий рівень естетичного оформлення
всіх компонентів процесу обслуговування: книги; обладнання та інвентар; реклама та інформація; зовнішній вигляд бібліотеки, її внутрішніх
приміщень і працівників.
Культура обслуговування читачів – це низка основних показників,
що дозволяють характеризувати рівень обслуговування й естетичного
оформлення бібліотеки. До таких показників відносять:
•• добре підібраний асортимент книг;
•• надання системи послуг;
•• дотримання затвердженого режиму роботи;
•• інтенсивність використання засобів інформації та реклами;
•• рівень професійної кваліфікації працівників бібліотеки;
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•• естетичний вигляд працівників бібліотеки;
•• рівень естетичної культури працівників бібліотеки;
•• естетичний і санітарний стан бібліотеки.
Бібліотекар-професіонал має підібрати такі методи та форми бібліотечного обслуговування, які б максимально задовольняли інтереси
користувача; читач може приймати їх або не приймати, керуючись
лише внутрішньою потребою. Бібліотекар не має права ігнорувати
індивідуально-психологічні особливості користувача бібліотеки, типові
характеристики читацької групи або читацької аудиторії в цілому.
Дотримання цих правил допомагає уникати багатьох неприємних
ситуацій у спілкуванні, але не завжди. Виникнення психологічного
дискомфорту між бібліотекарем та читачем у процесі бібліотечного
обслуговування через взаємне непорозуміння створює конфліктну
ситуацію. Якщо суб’єкти спілкування не в змозі нейтралізувати причину
конфлікту, то конфліктна ситуація переходить у конфлікт, розв’язання
якого залежить від обох сторін.
Нині бібліотеки є інформаційними центрами, у яких фахівці різних
професійних рівнів утворюють єдине ціле, вони об’єднані спільною метою
та цінностями. Конфліктологами доведено, що зовнішні конфлікти,
у разі їхнього конструктивного розв’язання, згуртовують колектив,
зміцнюють внутрішньогрупову солідарність. Найголовнішим є те, що
конструктивні конфлікти допомагають колективу та його керівництву
набути певного досвіду роботи у складних ситуаціях, сприяють пізнанню
членами колективу один одного, адекватному сприйняттю та розумінню
поведінки інших, а також стимулюють пошук результативних методів
розв’язання конфліктних ситуацій [2].
Підсумовуючи викладене, можна наголосити на доречності створення та впровадження у бібліотечну практику психологічних служб,
які б займалися прогнозуванням, вивченням та аналізуванням конфліктних ситуацій; надавали б консультаційні послуги як керівникам
з питань покращення трудової діяльності колективу, так і працівникам
з метою профілактики внутрішньо-особистісних конфліктів, які є часто
причиною виникнення міжособистісних проблем у спілкуванні. Психологічна допомога у бібліотечній сфері може здійснюватися із залученням
сучасних інноваційних форм роботи, наприклад: тренінгові заняття,
які є досить ефективними для згуртування колективу. Основною метою
організації психологічних служб у сфері бібліотечної діяльності є покращення взаємодії між членами колективу бібліотеки, а також надання
якісних інформаційних послуг сучасному користувачеві.
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ТРАДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ
У даний час бібліотечною професійною спільнотою усвідомлено,
що перспективи успішного розвитку є тільки у бібліотек, які обирають
інноваційний шлях.
Інновація в бібліотечній справі – це створення принципово нових
зразків діяльності, що виходять за межі норм, нерегламентованих,
виводять професійну діяльність на принципово новий якісний рівень.
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Інноваційна діяльність може бути спрямована як на отримання
нового бібліотечно-інформаційного продукту, так і на впровадження
нових ефективних технологій роботи.
Інновація в бібліотеці присутня практично у всіх напрямках її
діяльності, особливо в масовій роботі, яка передбачає сукупність методів
і форм організації обслуговування одночасно великої кількості читачів
або певної групи користувачів.
Бібліотекам доводиться пропонувати нові послуги й підвищувати
якість традиційних послуг, освоювати незвичні форми діяльності. При
цьому відмінною рисою бібліотек від інших установ культури є те,
що дозвіллєва діяльність у них розуміється не тільки як розважальна,
а й як просвітницька.
У сучасних умовах жодна організація не може розвиватися без
постійного вдосконалення різних сторін своєї діяльності: надання нових
послуг або продукції, використання нової технології, оновлення методів
управління діяльністю і персоналом.
Інновації – необхідний елемент розвитку: без них бібліотекам неможливо залишатися соціально значущими інститутами, надавати
конкурентоспроможні послуги, і здійснювати випуск повноцінної
в інформаційно-технологічному плані продукції, зміцнювати свої позиції
в умовах ринку.
Вже визнано, що саме інноваційний розвиток став сьогодні визначальною особливістю діяльності бібліотек. Інновації в бібліотеці мають
комплексний, системний характер, тенденцію до кількісного зростання
та істотно відрізняються від інновацій в промисловості й комерційній
сфері. Бібліотеки тепер виступають як багатофункціональні установи.
Основними об’єктами інновацій є послуги та продукція; бібліотечна
технологія; організаційний розвиток бібліотеки.
Книжкові експозиції, найбільш традиційна форма бібліотечної
роботи. Використання нових інформаційних технологій в цій галузі
дозволяє впливати на читача та читання, не тільки тих, хто прийшов
до читальної зали, а й віддалених користувачів, надасть читачеві
можливість самому обрати спосіб читання.
У бібліотеці активно розвивається технологія створення повнотекстових електронних колекцій, що підвищує якість інформаційного
обслуговування і одночасно сприяє вирішенню проблеми збереження
бібліотечних фондів. Джерелами формування колекцій є цифрові копії
найбільш цінної і затребуваної частини фонду бібліотеки, електронні
документи, що не мають друкованих аналогів та інші.
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Читач, який прийшов в бібліотеку, візьме книги з реальної книжкової
виставки, а користувач, який заглянув на сайт бібліотеки, зможе
познайомитися з електронними версіями тих же самих творів завдяки
електронному оцифруванню документів.
Діяльність бібліотеки спрямована на забезпечення нових умов для
отримання повноцінної освіти й на культурний розвиток кожного
студента.
Активно увійшли в практику бібліотеки такі форми роботи зі студентами, як уроки-бесіди, круглі столи. Більшість таких уроків готуються
спільно з бібліотекою, проводяться в читальному залі та обов’язково
супроводжуються тематичною виставкою.
Змінюються акценти і в соціальній ролі бібліотек навчальних
закладів. Якщо раніше бібліотеки головним чином грали просвітницьку
та ідеологічну роль, то останнім часом інформаційну та освітню.
Бібліотеки закладів вищої освіти здійснюють оперативне і повне
забезпечення всього педагогічного і студентського колективу
необхідними документами та інформацією про них.
Лубенець О. В. Традиційні послуги та впровадження
інновацій
в
обслуговуванні
користувачів
/
О. В. Лубенець // Бібліотека: місце традицій, простір
інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю
наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ,
30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 52–53.
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БІБЛІОТЕЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
Питання історичної пам’яті та національної ідентичності в останні
роки стоїть перед молодою Українською державою дуже гостро, їх
розв’язання винесено на державний рівень. Зокрема, у «Концептуальних
засадах державної політики пам’яті», розроблених Національним
інститутом стратегічних досліджень, громадським, освітнім, культурним закладам України у своїй діяльності рекомендується: «…максимально сконцентрувати увагу на роботі з молоддю…ефективніше
використовувати наявний потенціал національної історико-культурної
спадщини: музейних колекцій, літературних творів, кінематографу,
інших пам’яток мистецтва…», «…приділяти постійну увагу розвитку
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візуальної складової історичної пам’яті, …формувати національний
пантеон видатних українців» [1].
Одним із головних напрямів діяльності бібліотеки вищого навчального закладу є просвітницький. Просвітницька функція бібліотеки
полягає, у першу чергу, у вихованні у студентства почуття національного самоусвідомлення, патріотизму, зосередженості на популяризації духовної спадщини, історії та розбудови нашої держави, надаючи
пріоритет національній культурі. Бібліотека, спираючись на наукову
громаду університету, покликана зберігати та примножувати культурні традиції, ефективніше заохочувати студентську молодь до читання
творів класиків національної та світової літератури.
З цією метою в науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв проводяться різноманітні книжкові
виставки, презентації книг, «круглі столи», зустрічі з видатними українцями, тематичні вечори, літературні вечори, усні журнали, тематичні бібліографічні огляди, диспути тощо, метою яких
є формування у студентства почуття національної самосвідомості,
гордості за свою Батьківщину.
Використовуючи новітні інформаційні технології, сучасне студентство
має широкий доступ до будь-якої інформації в будь-якому місці. Тож
перед бібліотекою стоять нові виклики, що вимагають якомога більше
використовувати сучасні, більш візуалізовані методи роботи, заохочуючи
молодих користувачів до читання.
З метою популяризації «видатних українців» сучасності, наукова
бібліотека університету з 2013 року започаткувала дві серії біобібліографічних покажчиків «Вчені КНУКіМ» та «Видатні постаті КНУКіМ», які
висвітлюють діяльність діячів вітчизняної наукової школи та видатних
митців України, співробітників університету.
Четвертий випуск біобібліографічного посібника серії «Видатні постаті
КНУКіМ» було підготовлено до 75-річного ювілею кандидата історичних
наук, професора факультету культурології Миколи Михайловича Ткача.
Почавши досліджувати українські мову і культуру ще за радянських
часів, М. Ткач боровся з комуністичною оманою, боронив Україну
й українство. Це знавець українських народних традицій, міфології,
старослов’янської писемності. Видатні твори М. Ткача увійшли до золотої
скарбниці сучасної української літератури, народознавства, суттєво
збагатили етнологічну думку сьогодення. Йому належить дослідження
славетної пам’ятки українського письменства і мови «Слова о полку
Ігоревім».
Застосування у практиці роботи бібліотеки сучасних інформаційних
технологій дозволило створити біобібліографічний посібник якісно
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нового рівня. Одночасно з традиційним друкованим, було підготовлено
бібліотрансформер «Не осквернись, душе моя, у слові», присвячений
українознавцю. Він складається «з 7 модулів: 1 модуль – Біобібліографічний
покажчик «Ткач Микола Михайлович»; 2 модуль – Розгорнута віртуальна
виставка «Микола Ткач. Грані»; 3 модуль – Стрічка часу «Таїна книг
Миколи Ткача» (створено на сервісі TimeToast); 4 модуль – Віртуальна
виставка «Етнокультурологічний вимір української міфології» (ThingLink);
5 модуль – Віртуальна виставка «Український Петрарка»: поетичні збірки
(ThingLink); 6 модуль – Буктрейлер «Слово о полку Ігоревім»; 7 модуль –
Відео «Спочатку було Слово…» [2, с. 26]
У 2015 році бібліотека КНУКіМ відгукнулася на патріотичний
заклик Українського інституту національної пам’яті та розпочала акцію «Посадимо квіти на Поле пам’яті України». Ініціативу
бібліотеки підтримала вся громада університету, вшанувавши пам’ять
своїх дідів, прадідів, родичів, полеглих у боях Другої світової війни.
Результатом акції стали персональні маки кожного воїна, висаджені
на сайті «Поле пам’яті». Кожна «квітка» є інтерактивною міткою, при
натисканні на яку відкриваються відомості про певного воїна [3].
У співпраці зі студентами факультету культурології було підготовлено
буктрейлер «Борись в ім’я честі», який увібрав патріотичні поезії про
Україну, війну на Сході, АТО, де поряд з відомими опубліковано поетичні
твори молодих поетів. Така співпраця сприяла вихованню у студентства
почуття національної самосвідомості.
Нещодавно на сайті наукової бібліотеки КНУКіМ з’явився ще один
інноваційний інформаційний продукт – електронний журнал «Україна патріотична», на сторінках якого обговорюються важливі теми
патріотичного виховання молоді. Ініціативу бібліотеки підтримали
Відділ національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та
спорту України та Інститут проблем виховання Національної академії
педагогічних наук України. У першому номері журналу співробітники
бібліотеки та університету шукали відповіді на питання, «Чи можна
виховати патріотизм?».
Для користувачів вже стали традиційними віртуальні виставки
на сайті університетської книгозбірні, серед яких можна назвати такі,
як: «Син народу українського»: з нагоди відзначення 160-ї річниці від
дня народження Івана Франка; «Життя у слові…»: до 85-річчя від дня
народження Григора Тютюнника; «Митець із кулею в серці…»: до 130-річчя
від дня народження українського театрального режисера, громадського
діяча, актора, драматурга й публіциста, педагога, перекладача, фундатора
нового українського модерного театру «Березіль» Леся Курбаса;
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«Талановиті жінки України»: до міжнародного жіночого дня; «Україна –
це ми»; «Кожен має право!»: до Дня Конституції України та багато ін.
Отже, наукова бібліотека КНУКіМ бере активну участь у формуванні
самосвідомості молодого покоління, зберігаючи національну пам’ять,
використовуючи потенціал історичної спадщини, пропагуючи кращі
взірці української культури і мистецтва, застосовуючи у своїй діяльності
новітні інформаційні технології, сприяючи формуванню у суспільній
свідомості позитивного образу національної історії.
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ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТІВ ТА ЇХНЄ РОЗВ’ЯЗАННЯ У ПРОЦЕСІ
БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Без сумніву можна стверджувати, що кожна людина у своєму житті
неодноразово зіштовхується з таким соціальним феноменом, яким
є конфлікт.
Проблема природи конфліктів, причин та умов їх виникнення,
способів попередження та розв’язання в усі часи цікавила філософів,
вчених, соціологів, психологів, державних та громадських діячів (Геракліт,
Фома Аквінський, Е. Роттердамський, Ф. Рабле, Ф. Бекон, Ж. Ж. Руссо,
Вольтер, Л. Козер, Дж. Бертон, Г. Спенсер, М. Вебер та ін.).
Так, наприклад, англійський філософ Френсіс Бекон уперше
глибоко проаналізував причини соціальних конфліктів і звернув увагу
на конкретні заходи їх попередження, зауваживши, що на «кожен
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випадок хвороби» існують свої ліки. Соціологи Г. Спенсер і М. Вебер
розглядали соціальний конфлікт з позиції соціал дарвінізму і вважали
його обов’язковим явищем в історії людства, стимулом для розвитку
суспільства. Інші вчені називають конфлікт суперечкою і вважають
його психологічно зумовленим явищем, однією з форм соціалізації [2].
Слово «конфлікт» походить від латинського conflictus – зіткнення.
У суспільних науках термін «конфлікт» трактується по-різному.
Розглянемо декілька влучних визначень поняття «конфлікт».
У межах філософії конфліктологія – це галузь наукових знань про
шляхи та способи передбачення, попередження і подолання суперечностей у житті суспільства, держави [8, с. 367].
«Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів»
визначає конфлікт як «протиріччя, що важко вирішити, пов’язане
з гострими емоційними переживаннями». При цьому в якості його
форм виділяються внутрішньо-особистісні, міжособистісні та групові
конфлікти [9, с. 219].
Конфлікт у «Сучасному словнику з етики» тлумачиться як зіткнення
різноспрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів людей
у процесі їх взаємодії (що виявляється в жорсткій формі), пов’язаних із
протиборством мотивів, які потребують морального вибору. Конфлікт
виникає і розвивається за умови наявності інциденту, коли конфліктуючі
сторони починають діяти, витісняючи інтереси одна одної. Всі конфлікти
містять у собі (у більшій чи меншій мірі) моральний аспект [7, с. 214].
У Великій Українській Енциклопедії подано таке визначення поняття:
«конфлікт – один із основних соціальних процесів, в якому індивід або
група прагнуть досягання власних цілей (задоволення потреб, реалізації
інтересів) шляхом усунення, знищення чи підпорядкування собі іншого
індивіда або групи з близькими чи ідентичними цілями» [1, с. 661].
Новий тлумачний словник української мови так зазначає поняття
конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; серйозні
розбіжності; гостра суперечка; тертя, зіткнення, колізія [5, с. 885].
Учені, які займаються дослідженням виробничих конфліктів,
стверджують, що в одних умовах конфлікт стимулює самоорганізацію
системи, сприяє досягненню цілей ефективними засобами, а в інших –
призводить до нестабільності, дезорганізації та руйнування системи
[3, с. 68–69].
Особливе місце конфлікт займає у діяльності бібліотечних працівників
під час взаємодії із читачами. Водночас, цей напрям конфліктології
до цього часу залишається малодослідженим. Однак його наукове
і практичне значення зростає разом із нагальною потребою підвищення
якості підготовки бібліотечних спеціалістів.
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Конфлікти у бібліотеці нерідко викликані об’єктивними, не залежними від певного бібліотекаря обставинами, оскільки людина в своєму житті все частіше стає заручником стресової ситуації. Соціальні
суперечності, тривога про завтрашній день, накопичення негативних
емоцій у суспільстві – все це призводить до соціальної ізоляції людей,
викликає почуття невпевненості, недовіри і безсилля. Звідси – емоційна напруга, агресія, посилення конфліктності у діловому і особистому
спілкуванні [2, с. 37].
Спілкування з читачами є професійною функцією бібліотекаря, тому
відповідальність за тональність спілкування, за успіх у вирішенні тієї чи
іншої конфліктної ситуації повністю лягає на нього. Адже саме бібліотекар, при обслуговуванні читача, виступає у ролі «господаря становища»,
який повинен мати сформовану установку на те, що в діалозі саме йому
варто «підлаштовуватися» під читача, орієнтуватися на специфіку його
особистості і поведінки, змінюючи відповідно тональність спілкування
[4, c. 78–79].
Зазвичай об’єктом конфлікту в обслуговуванні читачів є бібліотечна
послуга. Конфліктна ситуація виникає у тих випадках, коли бібліотечна
послуга не надається або надається неякісно, і тим самим не задовольняє
користувачів. Причиною конфліктів часто буває розбіжність можливостей
бібліотеки та інтересів користувачів.
У діяльності бібліотек найгостріше відчуваються конфлікти, пов’язані
з обмеженістю фінансових, трудових і матеріально-технічних ресурсів,
що означає: неможливість придбання літератури, потрібної читачу;
неможливість видачі літератури додому; недоступність мережевих
інформаційних ресурсів; очікування виконання читацьких запитів;
перенесення деяких безкоштовних послуг до розряду платних тощо.
Конфлікти можуть мати у своїй основі різні організаційні причини,
що знижують якість обслуговування читачів та надання бібліотечних
послуг. Основними показниками якості обслуговування є його повнота
і оперативність. Тому при прийнятті управлінських рішень з організації
бібліотечного обслуговування важливо аналізувати їхні наслідки
з позицій забезпечення цих вимог. Конфлікти, що виникли через
організаційні причини, легко переносяться до сфери міжособистісних
відносин.
Нерідко причиною виникнення конфліктів є порушення бібліотекарями норм професійної етики. Дуже часто при обслуговуванні користувачів конфлікти стають неминучими. Їх можна запобігти, усунувши
причини, що спричинили виникнення конфліктних ситуацій. Це вимагає
від бібліотекарів і керівників бібліотечних колективів вивчення мотивів
конфліктних ситуацій, аналізу їх причин, пошуку шляхів вирішення
або подолання.
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Розвиток маркетингової діяльності наукової бібліотеки КНУКіМ
привів до значного розширення спектра послуг, які надаються користувачам: це комплексне бібліотечно-інформаційне обслуговування,
інформаційно-бібліографічний супровід тем, визначених замовником;
користування електронним каталогом, що надає доступ до повнотекстових електронних документів та дозволяє здійснювати автоматизований
пошук матеріалів за автором, назвою, темою та іншими пошуковими
елементами; обслуговування віддалених користувачів за допомогою
сервісу «Віртуальна довідка»; підготовка бібліографічних списків джерел
для наукових робіт (магістрантів, аспірантів, викладачів); надання вільного доступу до ресурсів мережі Інтернет з комп’ютерів, встановлених
у бібліотеці чи з власних електронних пристроїв через Wi-Fi з науковою
та навчальною метою; індексування документів за таблицями УДК;
ЕДД та МБА (для науково-педагогічного складу). Постійна турбота про
якість обслуговування дозволила скорегувати бібліотечну діяльність
з метою ліквідації причин, що ведуть до конфліктів і зниження ймовірності їх виникнення.
Конфлікти завжди пов’язані з нервовими навантаженнями, негативними емоціями, порушенням взаємин, тому багато хто намагається або
не втручатися, у міру можливості, або гасити, пригнічувати їх, не даючи
їм знайти своє вирішення. Невтручання у конфлікт може привести до
того, що зіткнення оцінок і думок зайде так далеко, що інтереси справи
відійдуть на другий план, а відносини між людьми перейдуть у відкриту
особисту ворожнечу. З іншого боку, придушення будь-яких конфліктів
може призвести до прихованого невдоволення, накопичення внутрішньої агресії, яка, врешті-решт, може вирватися назовні, і призведе до
нового конфлікту [6, с. 173–195].
Попередженню і розв’язанню конфліктів між бібліотекарем і читачем сприятиме повне і всебічне задоволення інформаційних потреб
користувачів. Бібліотекарі повинні прагнути до професійного вдосконалення, підвищення рівня професійної освіти і компетентності, бути
психологічно готовими до спілкування з різними за характером, темпераментом і рівнем вихованості людьми.
Для виходу з будь-якої конфліктної ситуації бібліотекарю потрібно
сформувати для себе наступні загальні установки: об’єктивне сприйняття
конфліктної ситуації та її аналіз з позиції читача; вибір стратегії
співробітництва і компромісів [3, с. 178].
Найбільш оптимальним вбачається таке управління конфліктом,
яке усуває об’єктивні причини, що спричинили конфліктну ситуацію,
знімає викликану ними психічну напруженість і відновлює нормальні
ділові та емоційні взаємини.
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КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ФОРМА СПІЛКУВАННЯ
В БІБЛІОТЕЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Майже неможливо переоцінити важливість комунікаційного процесу в бібліотечній діяльності. Якщо люди не зможуть обмінюватися
інформацією, то вони не зможуть працювати разом, формувати спільні
цілі й досягати їх.
Комунікаційні зв’язки в бібліотечній сфері сприяють підвищенню
загального рівня культури, формуванню позитивного іміджу закладу.
Здійснюються вони різними ланками бібліотечної роботи: у сфері
обслуговування, соціокультурній діяльності, створенні баз даних,
управлінні, впровадженні новітніх технологій тощо.
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Термін «комунікація» (від лат. communis – спільний), започаткований
ще за часів Платона. У сучасній літературі термін «комунікація» з’явився
на початку ХХ ст. Це слово використовувалося в багатьох сферах людської
діяльності. Представники різних наук трактують термін «комунікація»
по-різному. Одне з трактувань таке: це система, де здійснюється взаємодія,
процес взаємодії, способи спілкування, за допомогою яких створюється,
передається і приймається різноманітна інформація [2, с. 10].
Сучасний світ можна назвати світом комунікацій, оскільки понад
70% часу людина витрачає на спілкування. Саме завдяки комунікації
відбувається отримання та передача інформації з покоління в покоління.
У процесі бібліотечного обслуговування як способу взаємовідносин
бібліотечного працівника та користувача вирізняють безпосереднє та
опосередковане спілкування. Основні точки безпосередніх контактів
між ними в умовах традиційної технології: запис, передача–прийом
запиту; видача–отримання документів, довідок; проведення–участь
в усних, групових заходах, під час яких у бібліотеці відбувається
безперервна взаємодія бібліотекаря з одним абонентом, групою чи
з усією аудиторією. Бібліотекар має бути зацікавлений у користувачеві,
перетворюючи його з пасивного відвідувача на активного учасника
бібліотечних заходів [1. с. 26].
Сучасний бібліотекар за своїм призначенням повинен сприяти розповсюдженню нової інформації, якої сьогодні потребує наше суспільство.
Необхідно усвідомлювати, що успіх залежить від комунікаційної компетенції, технологічних навичок та творчого підходу. Завдяки сучасним
інформаційно-комунікаційним технологіям можливості встановлення
соціально-комунікаційних зв’язків набули нових форм. Як засіб професійних комунікацій, Інтернет знаходить все більш широке застосування.
Бібліотечні працівники здійснюють комунікації у віртуальному середовищі з читачами. Соціальні мережі – це спосіб підтримувати контакти зі своїми читачами, особливо молоддю, яка активно використовує
Facebook, Instagram та ін. Через ці ресурси можна обговорювати книги,
обмінюватися враженнями, рекомендувати прочитати, висвітлювати
різні події тощо.
Нині бібліотечним працівникам необхідні особливі знання, уміння
та навички: володіння новими технологіями, знання комп’ютерної
грамотності; розробка проектів; обізнаність щодо нових видань та
пропагування книги; потрібно завжди тримати «руку на пульсі»
культурного життя, стежити за появою нових імен та розвитком уже
відомих тощо. У сучасних комунікаційних умовах бібліотекарю необхідно
усвідомити, що успіх буде залежати від комунікативної компетенції,
технологічних навичок та творчого підходу [3. с. 9].
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У бібліотеках ВНЗ налагоджуються комунікаційні зв’язки, адже
вони беруть участь у педагогічно-виховному, міжкультурному,
міжбібліотечному обміні, а також в обміні з внутрішніми структурами
вишу (кафедрами, музеями) та іншими суспільними закладами (школами,
технікумами, культурними закладами, видавництвами).
В сучасних умовах бібліотечний колектив повинен орієнтуватися
на комунікаційну культуру. Створювати комфортне середовище для
відвідувачів, здійснювати на високому рівні заходи з використанням
інноваційних моделей і методик. Все це сприятиме збільшенню кількості
користувачів, а взаємодія і партнерство бібліотек – це досвід роботи,
розробка і впровадження інноваційних процесів.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧІВ
У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КНУКІМ
У наш час, в умовах інформатизації суспільства, досить актуальною
є проблема формування інформаційної культури. Уміння знаходити та використовувати потрібну інформацію є важливим елементом
освіти. А головна роль у навчанні основам інформаційних знань традиційно відводиться бібліотекам, бо саме вони формують інформаційне середовище. Без глибокого і різнобічного опановування обсягами
й потоками інформації, які весь час наростають, культурний розвиток
суспільства неможливий.
Формування інформаційної культури є важливим завданням і для
бібліотек університетів. Автоматизація бібліотек поставила це завдання
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на якісно новий рівень і зробила можливим його виконання в нових
умовах. Високий рівень технологій передбачає високий рівень культури.
Для студентів інформаційні технології відкривають доступ до світової
інформації, дають нові можливості для підвищення професіоналізму.
В умовах постійного збільшення потоку інформації необхідні вміння
та навички різноманітного пошуку інформації та її використання: від
роботи з електронним каталогом бібліотеки до пошуку, сортування,
відбору інформації в мережі Інтернет.
У період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати людину до швидкого сприйняття й обробки великих обсягів
інформації, опановування сучасними засобами, методами й технологією
роботи. Бібліотеки вишу – доступне джерело інформації для студентів, яке
забезпечує їх інформаційними ресурсами; місце соціальних комунікацій, де зустрічаються студенти, викладачі. Бібліотека є обов’язковим
структурним підрозділом будь-якого навчального закладу, що здійснює
бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення
навчально-виховного процесу.
Наукова бібліотека КНУКіМ забезпечує популяризацію книжкового
фонду в галузі науки, культури, мистецтва, та наукових праць професорсько-викладацького складу університету.
Бібліотека приділяє велику увагу формуванню інформаційної культури користувачів. Працівниками інформаційно-бібліографічного відділу
складена програма проведення занять за дисципліною «Інформаційна
культура» для студентів першого курсу. Вона передбачає проведення
лекційних і практичних занять. План лекційних занять включав розгляд
таких питань:
•• наукова бібліотека КНУКіМ, її структура;
•• правила користування науковою бібліотекою КНУКіМ;
•• система бібліотечних каталогів і картотек;
•• алфавітний та систематичний каталоги, їх призначення і структура,
принципи організації;
•• алфавітно-предметний покажчик – «ключ» до систематичного
каталогу;
•• знайомство з роботою залу електронних ресурсів, електронним
каталогом.
Практичні заняття:
•• пошук документів в алфавітному каталозі книг;
•• пошук і визначення індексу теми за допомогою алфавітнопредметного покажчика до систематичного каталогу;
•• тематичний пошук в систематичному каталозі;
•• оформлення бібліографічного опису використаної літератури;
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•• оформлення читацької вимоги на документ;
•• пошук документів в електронному каталозі (за автором і ключовими
словами);
•• доступ до внутрішніх локальних ресурсів університету – сайтів
КНУКіМ.
Окрім проведення занять з «Інформаційної культури», працівники
бібліотеки проводять масові заходи, такі як: «День кафедри», «День
інформації», надають користувачам довідки в традиційному та
автоматизованому режимі. Проводиться також опитування (анкетування)
користувачів з метою з’ясування, чи вміє студент здійснювати пошук
в картковому та електронному вигляді, чи користується він допомогою
чергового бібліотекаря при цьому, чи вміє він користуватися інформаційними
ресурсами, що доступні через мережу Інтернет, адже основна функція
бібліотеки – це задоволення інформаційних запитів користувачів.
Найбільш пристосованою для просування інформаційних ресурсів,
продуктів та послуг бібліотека вважає мережу Facebook, яка привертає
увагу бібліотек у порівнянні з іншими соціальними мережами з огляду на
ряд критеріїв: цільова аудиторія ресурсу, велика кількість груп (спільнот)
за інтересами, можливість рекомендувати ту чи іншу інформацію
сторінки друзям (обмін посиланнями), високі рейтинги використання
проти інших соціальних мереж та ін.
Не відстає за популярністю найбільший в Інтернеті відеохостинг
YouTube, де можна публікувати буктрейлери. Від самого початку
основним завданням буктрейлерів було створення реклами для тих
користувачів, які надають перевагу відеорекламі, але згодом мініпрезентації книг почали набувати самостійної форми.
В Україну цей спосіб просувати книги прийшов у 2009 р. Першими
створювати буктрейлери почали видавництва, потім долучилися
бібліотекарі. Наразі – це перспективний жанр. Буктрейлери поки що
розвиваються швидше як творча ініціатива, можливість спробувати
себе в новому форматі, а не як частина піар-стратегії чи бізнес-плану.
Буктрейлер покликаний просувати книгу, сприяти доведенню її
змісту до читача, залишити слід у його свідомості. Водночас, він має
інтригувати, викликати бажання самостійно прочитати книгу. Для того,
щоб буктрейлер став ефективним медіаресурсом сучасної бібліотеки,
він має виконувати чотири базові функції: інформаційну,
комунікативну, естетичну та культурно-просвітницьку. Наукова
бібліотека КНУКіМ активно створює та використовує буктрейлери
у своїй роботі.
Сучасна вузівська бібліотека – це комплексний медіацентр, у якому
можна задовольнити будь-яку інформаційну потребу навчального,
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просвітницького і науково-дослідного плану. Попри розвиток сучасних
інформаційних технологій, навіть впровадження електронного каталогу
або електронна доставка документів все ще часто сприймається лише
як додаткова інновація, яка полегшує інформаційний сервіс.
Таким чином, на нинішньому етапі розвитку освіти значення
бібліотеки як «воріт» доступу до різноманітних інформаційних ресурсів
зростає, і визначається вже не тільки традиційними показниками
величини бібліотечного фонду та кількістю підписаних періодичних
видань, а й рівнем комфортності доступу до інформації незалежно від
її формату. Наскільки високий цей рівень – це одночасно і показник
ступеня інформатизації бібліотеки, і умова успіху впровадження сучасних
освітніх технологій.
Рибка Л. А. Формування інформаційної культури користувачів у науковій бібліотеці КНУКіМ / Л. А. Рибка // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ,
16–19 черв. 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 256–258.
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БІБЛІОТЕКА І БІБЛІОТЕКАР ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМУНІКАТИВІСТИКИ
Будь-яка діяльність індивіду у межах бібліотечних установ, прямо
або опосередковано, є актом суспільних відносин – інформаційної
комунікативістики – соціально-культурної взаємодії людей за допомогою
інформаційних зв’язків. Основною метою діяльності бібліотеки вищого
навчального закладу є задоволення інформаційних потреб користувачів
академічної інституції, через надання джерел інформації задля виконання
освітніх, дослідницьких і інформаційних задач. Тому якість бібліотечного
фонду і професійна комунікація між бібліотекарями і користувачами
є необхідною вимогою і запорукою ефективного інформаційного сервісу
університетської спільноти.
Бібліотека вищого навчального закладу є каталізатором необхідних інформаційних ресурсів у задоволенні інформаційних потреб
освітньої установи – від інформаційної підтримки викладу дисциплін,
навчального процесу і т. д. і т. п., до загальних функцій інформаційної
комунікативістики [1]. Бібліотекар освітнього закладу є частиною
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команди професіоналів, які працюють над досягненням спільної
мети – надання конкурентоспроможних освітніх послуг. Тому роль
інформаційного менеджера, або бібліотекаря в академічних установах не можна недооцінювати, попри те, що наразі бібліотекарі не
розкривають свого повного потенціалу через брак інформаційної
комунікативістики.
Бібліотекар є посередником між користувачами та ресурсами
бібліотеки, що акумулює і ретранслює отриману інформацію задля
обслуговування користувачів. Він є сполучною ланкою між бібліотекою
і зовнішнім світом користувача для досягнення спільних цілей
академічної спільноти.
Ефективна діяльність бібліотекаря у системі інформаційної
комунікативістики покликана призвести до загального успіху поставленої мети – як бібліотечної установи, так і вишу водночас. Як посередник
між користувачами та ресурсами бібліотеки, інформаційний менеджер
повинен зосередити цілісну увагу на запиті користувача незалежно
від обставин, зокрема:
•• для якомога чіткого розуміння запиту користувача необхідно
формулювати питання про ситуативну проблему, яку необхідно
вирішити;
•• для розуміння запиту користувача, варто зрозуміти можливий
вектор подальшого використання необхідних користувачу джерел
інформації;
•• для інформаційної допомоги користувачу, бібліотекар має бути
обізнаним з попередньою архітектурою пошуку джерела;
•• корисним професійним умінням бібліотекаря є здатність до
кореляції запиту користувача, без втрати кінцевої мети пошуку
джерела [2].
Таким чином, крім класичних компетентностей бібліотекаря,
глобалізоване інформаційне суспільство вимагає впровадження в його
професійну діяльність й інноваційних підходів у системі інформаційної
комунікативістики. Адже професіонал бібліотечної справи добре
знайомий з широким колом джерел на різних носіях інформації. Окрім
загальних знань і вмінь своєї справи, бібліотекар має здійснювати
перехресний пошук джерел інформації та бути ознайомленим
з інформаційними темами, що можуть зацікавити університетську
інституцію зокрема.
Бібліотекар також виконує і свого роду керівну роль, допомагаючи
користувачам перефразувати своє запитання, щоб питання було змістовним, спрямовуючи користувача на відповідні інформаційні ресурси.
363

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП

Допомога користувачам у кореляції питання є однією з найважливіших
робіт, яку виконує бібліотекар.
Видається необхідною й інша, не менш важлива складова професійної
діяльності бібліотечних установ вишів: інформаціолог повинен підвищувати рівень обізнаності університетської спільноти про бібліотечні
фонди та послуги. Скажімо, постійно активні книжкові виставки в реальному часі й в електронній мережі [3, 4]; «тиждень обізнаності» – як
когнітивна програма з обізнаності бібліотечних фондів і послуг, для
зареєстрованих і нових (наприклад, першокурсників) користувачів.
Бібліотекар повинен мати можливість ефективно спілкуватися; повинен
розуміти мову професії, бути дружнім до користувачів.
Вибудовування дружніх професійних взаємин між бібліотекою
і користувачами – запорука подальшої співпраці в інформаційному
центрі вишу. Крім того, бібліотекар є посередником пошуку інформації
поза межами бібліотеки навчального закладу. Адже бібліотечна установа
навряд чи може і повинна задовольняти всі інформаційні запити
користувачів, радше направляти і формувати запит – одна з головних
складових діяльності бібліотеки і бібліотекаря вищого навчального
закладу у системі інформаційної комунікативістики глобалізованого
суспільства.
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ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ХХІ СТОЛІТТЯ
В останнє десятиліття діяльність публічних бібліотек України зазнає
радикальних змін, адже, якщо традиційна бібліотека була фізичним
простором для книг, журналів та інших друкованих джерел, сучасна
публічна бібліотека України перетворюється на інформаційний простір
з вільним доступом до величезної кількості джерел інформації.
Наразі знаходити, оцінювати й використовувати інформацію – це
вміння, що є надважливим у цифрову еру. Читач, студент, науковець,
який має ці навички, отримує значно більшу перевагу від їх вивчення
і досліджень. І якщо користувачі справляються з традиційними завданнями замовлення книг і пошуку інформації в мережі у вигляді
електронних ресурсів, то перед бібліотекою постають нові завдання:
бібліотекар відіграє важливу роль як у вирішенні цих проблем, так
і в алгоритмі пошуку якісної інформації.
Бібліотека стає важливою ареною для отримання і вивчення інформації та знань користувачами, адже, скажімо, сучасне освітнє середовище переобтяжене обсягами інформації, робота з якою веде до
її сортування і відбору. Важливо, щоб користувачі вчилися знаходити літературу, якісні джерела, а бібліотекарі стали посередниками
у справі опанування інформаційної грамотності. Крім того, читачі ХХІ
ст. мають самостійно знаходити інформацію. Саме тут роль бібліотеки
й бібліотекаря надважлива.
Видається важливим зробити усвідомлений вибір, щоб інтегрувати
доступ до різних видів інформації. Отже, ключовим фактором діяльності
сучасної бібліотеки є створення інформаційного середовища, яке
стимулює і векторує шлях до пошуку інформації.
Не менш вагомим у діяльності сучасної публічної бібліотеки
є використання фізичного простору установи для якісних і різноманітних
робочих просторів. Групові кімнати, пуфи, крісельця, зручні диванчики,
автономні робочі місця дозволяють користувачам використовувати
бібліотеку по-новому.
Тож сучасна публічна бібліотека – це колектив висококваліфікованих
однодумців-професіоналів; потужні фонди; високошвидкісні інтернеттермінали; доступ до великої кількості матеріалів; можливість
завантажувати на багатофункціональні електронні пристрої книги;
3D‑принтери; віртуальна цілодобова філія бібліотеки; мобільний
додаток бібліотеки, який можливо використати у будь-якому куточку
планети й коли завгодно; мобільні технології задля віртуального туру
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колекції бібліотеки; інноваційні програми навчання для різних вікових
і соціальних груп; динамічний простір бібліотечної установи.
Якщо публічна бібліотека розраховує залишатися актуальною для
своєї спільноти, вона має спрямовувати свої інформаційні послуги
в тому ж напрямку – до технологічної інформації. Наразі нам потрібні
інтерактивні бібліотеки; бібліотеки, які заохочують використання
технологій так само, як і використання книг. Бібліотеки, де читачі
можуть самовиражатись та вгамовувати свій інформаційний голод,
відчувати себе вільно, вчитися і самовдосконалюватися. Правильне
розуміння трансформації публічної бібліотеки – це дійсно те, що необхідно
суспільству, якому потрібні бібліотеки ХХІ ст., які відповідають, а може
й випереджають інформаційні потреби глобалізованого століття.
Сизоненко Т. В. Публічна бібліотека ХХІ століття /
Т. В. Сизоненко // Бібліотека: місце традицій, простір
інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю
наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ,
30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 85–86.
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THE GREAT LIBRARY WEEK У БІБЛІОТЕЦІ
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв (НБ КНУКіМ) – важливий структурний підрозділ навчального
закладу, що здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення навчальної
та науково-дослідної діяльності; центр поширення знань, духовного та
інтелектуального спілкування.
Головною метою соціокультурної діяльності бібліотеки є організація
змістовного молодіжного дозвілля, формування і задоволення культурних
потреб, створення умов для саморозвитку, самовдосконалення та
творчості. Завдання культурно-просвітницької роботи не є сталими та
незмінними, вони зображають динаміку суспільного життя, актуалізують
потреби та враховують особливості розвитку студентської молоді.
День книги й авторського права, який у всьому світі відзначається
23 квітня, упродовж останніх п’яти років став знаковим, яскравим
і очікуваним святом у науковій бібліотеці КНУКіМ. До нього готуються
заздалегідь, програма святкування передбачає різноманітні формати
зустрічей, гості запрошуються з різних міст України.
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2018 рік не став виключенням і подарував ідею відзначення свята
як щорічного The Great Library Week – великого бібліотечного тижня до
Всеукраїнського дня книги й авторського права. Великого за тривалістю
і наповненого вагомими подіями та цікавими зустрічами.
Упродовж семи днів у бібліотеці вирувало свято, головними учасниками якого були книги, автори та читачі, а також бібліотекарі.
Стартував тиждень з презентації літературного клубу #галаСлово.
Назва клубу має два значення: гала (від фр. gala – урочистість,
яскравість) – передбачає зустрічі з найяскравішими майстрами
українського письменства. Друге значення акцентує увагу на
гаслі бібліотеки «Книги – все, що тобі потрібно». У рамках роботи клубу
пропонується «галасувати» про нові книги, творчість топ-авторів,
привертати увагу до творчості молодих авторів.
Гостем першого заходу стала володар третьої премії «Коронації
слова‑2010», нині учасник журі конкурсу Дара Корній.
Студенти університету, спілкуючись з письменницею, мали нагоду
дізнатися про: значення книжкових фестивалів у розвитку сучасного
літературного процесу; сузір’я молодих авторів, які працюють у жанрі
українського фентезі; проблеми дотримання авторського права; правила
роботи над книгою; специфічні ознаки авторського стилю тощо.
24–25 квітня 2018 р. наукова бібліотека КНУКіМ, за участі кафедри
інформаційних технологій, Української бібліотечної асоціації та під
патронатом Міністерства культури України організувала і провела
науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука». У семінарі взяли участь
понад 100 науковців з Києва, Львова, Дніпра, Полтави, Миколаєва,
Сум, Кривого Рогу, Олександрії, які представляли: національні
бібліотеки й державні установи: Національну бібліотеку України імені
В. І. Вернадського, Національну бібліотеку України імені Ярослава
Мудрого, Національну наукову медичну бібліотеку України, Державну
наукову установу «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»,
Державну бібліотеку України для юнацтва, 18 бібліотек закладів
освіти України, науково-дослідні інститути: Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, громадські
організації: Українську бібліотечну асоціацію, Українську асоціацію
видавців та книгорозповсюджувачів, Українську асоціацію працівників
бібліотек для дітей, видавництва: Видавництво Ліра-К.
У доповідях, проголошених під час семінару, обговорювалися
актуальні та складні проблеми бібліотечної освіти й науки, перспективи
розвитку наукових інститутів закладів вищої освіти, історичні віхи
та сучасні реалії впровадження УДК у роботу бібліотек, інформаційні
ресурси національних бібліотек, стан і тенденції створення українського
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бібліографічного репертуару, місце і роль книги у динаміці суспільнополітичних процесів в Україні, діяльність бібліотек в умовах
децентралізації та дослідженні історії становлення бібліотек для дітей,
перспективи реалізації видавничих проектів для потреб освіти.
Домінантою семінару та знаковою подією у книгознавчому,
бібліотекознавчому середовищі України стала презентація антології
«Книгознавча школа Київського національного університету культури
і мистецтв», першого видання серії «Наукові школи», започаткованої
НБ КНУКіМ. Антологія є першим виданням, що ілюструє розвиток
книгознавчої, бібліотекознавчої науки, теоретичні аспекти
книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. За словами
укладача антології Валентини Медведєвої, кандидата педагогічних наук,
професора, професора кафедри інформаційних технологій КНУКіМ метою
видання стало прагнення висвітлити книгознавчу школу, показати та
зберегти науково-творчі, науково-педагогічні здобутки її представників,
які розвивали книгознавство і бібліотекознавство наприкінці ХХ – на
початку ХХ століття.
25 квітня 2018 р. в рамках семінару пройшли два заходи: творча
лабораторія молодого науковця (магістрів, аспірантів, студентів) та
круглий стіл для працівників бібліотек закладів вищої освіти. Хедлайнером останнього стала завідувач бібліотеки Сумського вищого училища
мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського Ірина Сотникова. Учасникам
круглого столу було представлено результати трьох досліджень, проведених серед студентів навчального закладу (стосувалися вивчення
користувачів бібліотеки та їхніх інформаційних потреб) та презентовано
відеоролик «Як пройти до бібліотеки».
Як зазначив директор бібліотеки, кандидат культурології Юрій
Горбань, семінар «Бібліотека. Книга. Наука» планується проводити
щорічно у квітні. У рамках семінару науковці, практики, представники
органів державної влади та громадських організацій обговорюватимуть
актуальні проблеми підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної
та архівної справи.
На четвертий день The Great Library Week пройшла презентація
нового видання у рубриці «Fresh Book». Ним став навчальний посібник
«Історія книги» Олени Каракоз, кандидата історичних наук, професора
кафедри інформаційних технологій. Як зазначали під час презентації
рецензенти та автор, у навчальному посібнику із врахуванням досліджень
відомих дослідників історії книжкової та видавничої справи розкрито
основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної та світової книги
з давніх часів до початку ХІХ століття.
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27 квітня на календарі святкового тижня було позначене як Design
day. У читальній залі, за участі студентів і викладачів кафедри графічного
дизайну, було презентовано плакатний проект «Народжені Карпатами»,
створений у рамках Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський
простір». Автор концепції проекту Андрій Будник, викладач кафедри
графічного дизайну.
Упродовж тижня у виставковій залі бібліотеки експонувалися
книжкові виставки: «Видання Наукової бібліотеки КНУКіМ» та «Рідкісні
видання».
В аrt-галереї бібліотеки експонувалася виставка «Вишитий
Кобзар» відомого в Україні майстра вишивки Івана Рябчука. На
виставці було представлено 12 вишитих на полотні поезій Тараса
Шевченка.
Ось таким насиченим та яскравим був The Great Library Week –
2018 у науковій бібліотеці КНУКіМ. Насичений науковими заходами,
виставками та презентаціями; яскравий спогадами, зустрічами та
новими знайомствами.
Скаченко О. О. The Great Library Week у бібліотеці /
Олена Скаченко // Бібліотечний форум: історія, теорія
і практика. – 2018. – № 4 (14). – С. 44–45.
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ: ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ
Процеси зміни політичних, соціальних і культурних пріоритетів
в Україні супроводжуються пробудженням національної самосвідомості
та духовного відродження. Драматичні події Революції Гідності,
трагічні та героїчні вчинки учасників АТО докорінно змінили життя
і думки українських громадян, змусили інакше визначити свої життєві
пріоритети, бажання і прагнення. Позначилися ці події й на діяльності
бібліотек вищих навчальних закладів, в яких виховання патріотизму,
активної життєвої позиції молоді вийшло на одне з головних місць.
Найголовнішими ознаками особистісних змін, викликаних загрозами
територіальній цілісності держави, стали прояви патріотизму та активної
життєвої позиції у повсякденних вчинках молоді.
У статті висвітлено досвід роботи з національно-патріотичного
виховання студентської молоді, напрями просвітницької діяльності
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Наукової бібліотеки Київського національного університету культури
і мистецтв (КНУКіМ).
Виклад основного матеріалу. Прийнята у жовтні 2015 р. «Стратегія
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015–2020 рр.
найважливішим чинником сучасного виховання молоді визначає
національно-патріотичне, розглядаючи його як «багатокомпонентну та
багатовекторну систему, яка великою мірою формує майбутній розвиток
Української держави» [7, с. 8].
Реформа системи вищої освіти передбачає нову стратегію розвитку
бібліотек вищих навчальних закладів. Досліджуючи діяльність бібліотек
як комунікаційних центрів розвитку особистості, доцент Харківського
національного технічного університету сільського господарства
ім. П. Василенка А. Л. Кухаренко наголошує, що «специфіка напрямів
розвитку бібліотеки вищого навчального закладу полягає в її здатності
відповідати вимогам інформаційного суспільства» [6, с. 150].
Пробудження і розвиток громадянської ініціативи та волонтерського
руху в КНУКіМ загалом та у книгозбірні навчального закладу є свідченням
того, що молодь, співробітники й науковці закладу усвідомлюють
важливість ідентифікаційних процесів, що відбуваються в державі,
прагнуть стати учасниками національно-патріотичного руху, поділяючи
«ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника
розвитку українського суспільства та української нації» [7, с. 8].
Саме тому просвітницька діяльність бібліотеки КНУКіМ упродовж
2014–2016 рр. полягає у проведенні різноманітних заходів та реалізації
інформаційно-освітніх проектів, покликаних сприяти національнопатріотичному вихованню молоді. Враховуючи давню історію та культуру
України, вимоги й стандарти вищої освіти, освітні програми навчального
закладу, пріоритетними були обрані напрями виховання патріотичних
почуттів, гордості за українську культуру, мистецтво.
У грудні 2014 р. співробітники Наукової бібліотеки й студенти КНУКіМ
створили унікальне видання – збірку патріотичної поезії «Борись в ім’я
честі», зробивши таким чином внесок у боротьбу за єдність України.
Видання присвячено воїнам-героям, які виявили характер та готовність
відстоювати свою гідність, творити майбутнє для себе і своїх дітей.
Збірка складається із п’яти частин, що містять поезії про Україну,
воєнні події в зоні АТО, патріотизм. До неї увійшли поезії як видатних
українських поетів, так і сучасних майстрів слова [2, с. 60]. Кожен вірш
збірки ілюстрований ретельно підібраними фотоматеріалами і цитатами,
що розкривають або підкреслюють його зміст. В оформленні видання
використано патріотичні плакати серії «Солдати України», автором яких
є Юрій Нерослик, арт-директор журналу «Музеї України», на час
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підготовки збірки – сержант 92-ї бригади Збройних сил України.
У додатках подано світлини патріотичних демотиваторів авторства
Андрія Приймаченка. У книзі також вміщено постери з прислів’ями,
цитатами з літературних творів, гаслами, фото із зони АТО, дитячі
малюнки тощо.
Напередодні Дня пам’яті та примирення (8 травня 2015 р.) Наукова
бібліотека разом із трьома факультетами КНУКіМ провела благодійний
ярмарок на підтримку бійців АТО. Волонтерська акція пройшла
під девізом «Зміни починаються з тебе». Гостями заходу були бійці
батальйону ім. Сергія Кульчицького Національної гвардії України,
24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 3-го танкового
батальйону «Звіробій». Для гостей підготували різноманітні заходи:
святковий концерт, патріотичний флешмоб «Прагнемо миру в Україні»,
смаколики і сувеніри. Було встановлено «Дерево побажань» бійцям АТО,
на якому всі учасники зав’язували синьо-жовті стрічки із побажаннями,
надіями, сподіваннями. Всім воїнам – учасникам заходу Наукова
бібліотека КНУКіМ подарувала поетичну збірку «Борись в ім’я честі» та
через волонтерів передала 50 примірників цього видання на передову.
З нагоди Дня захисника України (14 жовтня 2015 р.) бібліотека та
факультет культурології провели благодійну акцію «Моє ім’я – Україна».
Зібрані під час обох заходів кошти передали на передову та в госпіталь
через ГО «Волонтерська Сотня Доброволя».
Активно співпрацює бібліотека із волонтерами КНУКіМ – братами
Володимиром і Русланом Кошовенками, передаючи на передову засоби
особистої гігієни, харчі, книжки, солодощі. Володимир і Руслан відвезли
один примірник збірки патріотичної поезії «Борись в ім’я честі» воякам
батальйону ім. С. Кульчицького та передали прохання укладача видання
вибрати вірш до вподоби та залишити біля нього автограф на згадку.
Тепер у Науковій бібліотеці КНУКіМ зберігається унікальна добірка
автографів з передової. Переглянути її можна у секторі методичної роботи.
З метою інформування громадськості про згадану збірку поезії бібліотека спільно зі студентами кафедри книгознавства і бібліотекознавства
університету підготувала буктрейлер «Борись в ім’я честі» (автор – Оксана Бережна). Це повноцінний, інформаційно насичений патріотичний
відеоролик, в якому вдало поєднано унікальні фотоматеріали та
музичний звукоряд. Перегляд буктрейлеру можливий у сервісі
YouTube [1].
До Дня визволення України (28 жовтня 2015 р.) сектор методичної
роботи бібліотеки ініціював і провів акцію «Посадимо квіти на Поле
пам’яті України», під час якої вшановували пам’ять про родичів, загиблих
у Другій світовій війні. Учасники акції – студенти та співробітники
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бібліотеки – розповіли про дідів і прадідів, які брали участь у бойових
діях, надіслали фотографії із сімейних альбомів та фото документівпохоронок, отриманих з війни. Результатом акції стали персональні
маки кожного воїна, висаджені на сайті «Поле пам’яті» Українського
інституту національної пам’яті. Зібрані матеріали систематизовано
в презентації PowerPoint «Кожна квітка – це чиясь доля…». Ознайомитися
з нею можна на сайті бібліотеки [4].
Реалізуючи заходи національно-патріотичного виховання молоді,
бібліотека впроваджує інноваційні форми роботи, тісно співпрацюючи
із кафедрами і факультетами навчального закладу. На початку 2014 р.
широкій громадськості було презентовано інноваційно-освітній проект
«Скарби нації», метою якого є популяризація елементів нематеріальної
культурної спадщини України як унікальних культурних та мистецьких
маркерів української держави.
Україна приєдналася до «Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини ЮНЕСКО» у 2008 р. У ст. 2 Конвенції зазначається, що
нематеріальна культурна спадщина – це культурно-духовні особливості,
які вирізняють один етнос від іншого, формуючи його національну
ідею. Відповідно до завдань Конвенції кожна держава «повинна бути
зацікавлена не тільки у збереженні елементів прояву нематеріальної
культури, що формують її самобутність, а й у підвищенні обізнаності
та поширенні інформації про них серед світової спільноти» [5].
Зважаючи на рекомендації Конвенції та враховуючи наявність
у структурі КНУКіМ мистецьких кафедр, у межах проекту реалізуються
такі завдання:
•• виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні
української культурної спадщини;
•• підвищення культурної самоосвіти студентства;
•• відкриття в Науковій бібліотеці навчального закладу галереї
мистецтв, де експонуватимуться вироби майстрів петриківського
розпису, косівської та опішнянської кераміки тощо [3].
До головних передумов, що сприяли розробці проекту саме
в освітньому просторі вищого навчального закладу, крім актуальності
дослідження нематеріальної культурної спадщини України та широкої
цільової аудиторії, необхідно віднести такі:
•• розуміння місії бібліотеки як провідного чинника в системі
опанування, збереження, трансляції та розвитку українських
традицій і культурних цінностей;
•• прагнення допомогти користувачам у виборі пріоритетності їхніх
ціннісних культурних та життєвих орієнтацій.
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Найбільш продуктивно співпраця у межах проекту відбувається зі
студентами й викладачами кафедр музеєзнавства і пам’яткознавства,
міжнародного туризму, народної художньої творчості і фольклору,
бібліотекознавства і книгознавства. Для першокурсників кафедри
музеєзнавства та пам’яткознавства в межах навчальної дисципліни
«Вступ до фаху» організовано практичне заняття, під час якого
демонструвалися перші експонати «Галереї мистецтв», що ознайомили
студентів із виробами сучасних майстрів косівської мальованої кераміки:
Марії Гринюк, Іванни Ділети-Козак, Валентини Джуранюк, Михайла
Сусака, Уляни Шкром’юк.
Заходи, проведені в рамках проекту «Скарби нації» упродовж
2014–2016 рр., допомогли розширити діапазон практичної складової
ознайомлення з етнотуристичними ресурсами України та стали
складовими освітніми компонентами у викладанні авторської навчальної
дисципліни «Український етнічний туризм» (розробник курсу – доцент
кафедри А. Гаврилюк). Метою курсу є виховання у студентської молоді
почуття патріотизму, національної свідомості, національної гідності,
громадянської позиції, сприяння використанню ресурсів українського
етнічного туризму для розвитку внутрішнього туризму та вітчизняної
туристичної індустрії.
Упродовж жовтня 2015 р. для студентів 1–2 курсів напряму підготовки
«Туризм» у рамках проекту проведено три заходи: лекцію на тему
«Народні промисли в Україні та унікальні осередки їх поширення
і популяризації», відвідання виставки «Символи косівської кераміки»
у Національному історико-культурному заповіднику «Києво-Печерська
лавра», зустріч з автентичним носієм етнічної української культури,
народним майстром-гончарем із Косова М. Сусаком.
Наприкінці 2015 р. у читальній залі бібліотеки відбувся майстер-клас
із виготовлення ляльки-мотанки, який провела майстриня із Черкащини
В. Мірошник. Його учасниками стали студенти, викладачі кафедри
міжнародного туризму, співробітники бібліотеки. Більш як 55 учасників
заходу мали змогу засвоїти елементарні основи виготовлення ляльокмотанок, дізнатися про їх сакральні коди. Проводячи захід, майстриня
особливу увагу приділила лялькам, присвяченим Материнству,
Матері – Берегині Роду та лялькам, об’єднаним у серію «Україна»:
«Квітуча», «Хлібосольна», «Благословенна».
Для студентів 1 і 4 курсів Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ з освітньо-професійного циклу дисципліни
«Організація туризму: Туроперейтинг» (викладач Т. Ткаченко, кандидат
географічних наук, доцент) та у рамках проекту «Скарби нації» у березні
2016 р. відбулась показова національно-туристично-мистецька зустріч
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із петриківською художницею Т. Гарькавою – заслуженим майстром
народної творчості України, доцентом кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара.
27 вересня 2016 р. відбулася презентація проекту «Скарби нації» на
першому засіданні клубу «Етносвітлиця», спільному творчому об’єднанні
кафедри бандури та фольклору КНУКіМ та відділу патріотичного
виховання і краєзнавчої роботи Київського міського будинку вчителя.
Проведення заходів засвідчило, що такі зустрічі студентства із носіями
самобутнього народного мистецтва привертають увагу до української
історії, народно-декоративного мистецтва, виховують почуття гордості,
патріотизму, викликають повагу до національних традицій.
Висновки. Наукова бібліотека КНУКіМ цілеспрямовано працює над
реалізацією завдань, поставлених у Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2015–2020 рр., запроваджує та втілює
в життя інноваційні проекти, проводить освітні, просвітницькі заходи,
майстер-класи. Проведені благодійні акції, волонтерська допомога
воїнам АТО, пошук матеріалів про учасників Другої світової війни,
створення видань і мультимедійної продукції патріотичного характеру
за безпосередньої участі студентів навчального закладу свідчать про
усвідомлення бібліотекарями важливості та необхідності подальшої
роботи, спрямованої на патріотичне виховання молоді.
Реалізуючи інноваційно-освітній проект «Скарби нації», Наукова
бібліотека КНУКіМ:
•• створює інформаційну та джерельну базу для дослідження нематеріальної культурної спадщини України;
•• виховує патріотичні почуття, що відповідають викликам сучасного
життя у ставленні до культури, традицій, звичаїв українського
народу;
•• безпосередньо впливає на формування нового мислення і погляду
студентської молоді на зміни всередині суспільства, ідентифікаційні
процеси, готовність до змін.
Список використаних джерел
1. Борись в ім’я честі [Електронний ресурс] : зб. патріот. поезій / Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, наук. б-ка // YouTube.ua. – Електрон. дані. – Київ, 2015. –
Режим доступу: www.youtube.com/watch?v=MWUB3K6NBwA (дата звернення:
26.09.2016). – Назва з екрана.
2. Воїнам АТО присвячується… // Наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв. Літопис подій, 2014 рік : дайджест / Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ, 2015. – С. 60.

374

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
3. Інноваційний проект «Скарби нації» [Електронний ресурс] : презентація
PowerPoint / авт.-уклад. О. О. Скаченко // Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв : [офіц. сайт]. – Текст. і граф. дані. –
Київ, 2014. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/04/
SKARBI-NATSIYI.ppt (дата звернення: 26.09.2016). – Назва з екрана.
4. «Кожна квітка – це чиясь доля…» [Електронний ресурс] : презентація
PowerPoint / авт.-уклад. О. О. Скаченко // Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв : [офіц. сайт]. – Текст. і граф. дані. –
Київ, 2015. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/
POLE_PAMYATI.pdf (дата звернення: 26.09.2016). – Назва з екрана.
5. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
[Електронний ресурс] : дата підписання: 17.10.2003, дата приєднання України:
06.03.2008, дата набрання чинності для України: 27.08.2008 // Законодавство
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69 (дата звернення: 26.09.2016). –
Назва з екрана.
6. Кухаренко А. Л. Бібліотека ВНЗ як соціально-комунікаційний центр творчого
розвитку і самореалізації особистості / А. Л. Кухаренко // Вісник Харківської
державної академії культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 150–157.
7. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2015–2020 роки : указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580/2015 //
Офіційний вісник України. – 2015. – № 83. – С. 7–14.
Скаченко О. О. Національно-патріотичне виховання
студентської молоді: вимоги сучасності / О. О. Скаченко //
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – Вип. 6. –
С. 103–108.

УДК 025.5:027.7(477-25)		
Вероніка Віталіївна Степко,
						
Олена Олексіївна Скаченко
DOI: 10.18524/2304-1447.2017.2(18).118455
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ У БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ
Якість освіти є одним з найважливіших показників розвитку
суспільства та визначається необхідністю враховувати тенденції розвитку міжнародних освітніх програм, інтеграцією з європейською
освітньою системою.
Реформування системи вищої освіти України визначає нову стратегію
розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ). На перший план
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виходить здатність бібліотек до задоволення інформаційних потреб
науково-педагогічного складу університету, студентів, магістрів та
аспірантів вишу відповідно до нових освітніх стандартів. У цих умовах
наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв позиціює себе як науковий, інформаційний, освітній та
культурний центр, що спрямовує свою діяльність на формування
ресурсного потенціалу, пропонує різні форми доступу до традиційних
та електронних ресурсів, забезпечує впровадження нових інформаційних
технологій та якісне надання бібліотекою інформаційних послуг.
Метою статті є дослідження інформаційних ресурсів наукової
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв
та характеристика їхнього використання у системі бібліотечноінформаційного обслуговування користувачів.
Основними завданнями бібліотеки як структурного підрозділу вишу
є оперативне та максимально повне бібліотечне, бібліографічне та
інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки
з відповідних напрямків навчально-виховного процесу та науководослідної роботи університету.
Т. О. Ярошенко та Т. О. Якушко наголошують, що «Бібліотека повинна
зацікавити користувача і бути простою й зручною у користуванні.
Адже саме користувач бібліотеки – центр тяжіння, для нього всі сервіси,
ресурси, технології. Не електронний каталог сам по собі, не колекція
сама для себе, не усні довідки чи консультації в стінах бібліотеки тощо,
а реально потрібні сучасному користувачеві ресурси (на всіх носіях) та
сервіси, все більш і більш електронні та в режимі онлайн» [6, 18].
В умовах впровадження інформаційних технологій в роботу
бібліотеки у 2000 році розпочався процес створення електронного
каталогу (ЕК). У першу чергу до ЕК вводилися дані про нові надходження.
У лютому 2002 року розпочалася ретро конверсія традиційних каталогів,
тоді ж бібліотека відмовилась від карткової форми ведення систематичної
картотеки статей та тематичних картотек, що сприяло підвищенню
ефективності та якості обслуговування користувачів. Співробітники
відділу автоматизації та комп’ютеризації здійснювали організаційне,
нормативне та методичне забезпечення процесів створення ЕК та
баз даних. З вересня 2002 р. започатковано проведення щомісячних
навчальних семінарів, організовано «Школу ІРБІС» для користувачів
АБІС та надання консультацій щодо впровадження, експлуатації
та підтримки системи ІРБІС для співробітників бібліотек України.
У листопаді 2002 р. підписано договір про передачу Міжнародною
асоціацією ЕБНІТ бібліотеці КНУКіМ системи ІРБІС [3, 47].
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Електронний каталог бібліотеки КНУКіМ мав наступну структуру:
•• Книги», де зображалися книги та електронні документи;
•• «Преса», в якій реєструвалися періодичні видання та аналітично
розкривався їх зміст;
•• «Наука», де зображалися дисертації та автореферати дисертацій;
•• «Ноти», де зображалися нотні видання;
•• «Ксерокопії», що містили відомості про ксерокопії документів
з історії університету, які зберігаються у тематичних папках-досьє.
У 2013 р. з метою забезпечення автоматизації всіх бібліотечних процесів впроваджено національний програмний продукт «УФД/Бібліотека».
Це надало бібліотеці наступні переваги:
•• повністю автоматизовано процеси комплектування, обліку та
наукового оброблення документів;
•• проведено переоблік фонду;
•• створено електронну базу даних користувачів бібліотеки;
•• розпочато оцифрування рідкісних видань та навчальної літератури,
що має попит, та надано доступ до них в електронному читальному
залі бібліотеки;
•• надано можливість дистанційного замовлення документів;
•• повністю автоматизовано шлях документа в бібліотеці;
•• створення веб-модулю електронного каталогу [3, 55].
Переваги електронного каталогу – легкість та зручність користування,
скорочення часу на пошук необхідної інформації – були очевидними для
користувачів бібліотеки. Пошук потрібних джерел в ЕК здійснюється за
такими ознаками: автор, назва, мова, рік видання тощо та класифікаторами (предметна рубрика, географічна рубрика, персоналія, ключові
слова).
Веб-сайт бібліотеки, створений у 2015 р., став важливим інформаційним ресурсом, на якому розміщено відомості про різні напрями роботи
бібліотеки, бібліотечні послуги, повнотекстові видання бібліотеки,
проектну діяльність та власні медіапродукти.
Для задоволення вимог сучасних користувачів та з метою якісного
та ефективного обслуговування у 2003 році почала створюватися
електронна бібліотека (ЕБ). Фонд ЕБ формується завдяки скануванню та
обробці друкованих документів. Доступ до повнотекстових документів
ЕБ надається лише користувачам бібліотеки при введенні особистого
пін-коду і шифру читача, які надаються при реєстрації, і здійснюється
через електронний каталог з веб-сайту бібліотеки.
Функціонування сайту дозволило створити сервіс «Віртуальна довідка»
і запровадити обслуговування віддалених користувачів бібліотеки та
надання доступу до ресурсів бібліотеки через мережу Інтернет. Право
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на користування сервісом мають користувачі, які заповнили контактну
форму на сайті бібліотеки. Основними принципами роботи «Віртуальної
довідки» є оперативність виконання запитів; обов’язковість надання
відповіді користувачу; надання повної, об’єктивної та достеменної
інформації. Виконання віртуальної довідки здійснюють співробітники
інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки. Джерелами виконання
запитів є: електронний каталог; довідково-бібліографічний фонд, що
складається з нормативних, довідкових і бібліографічних видань; архів
виконаних довідок; інформаційні ресурси Інтернет. Сервіс надає такі
довідки: відомості про наявність документів у фондах наукової бібліотеки;
інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення
елементів, які відсутні або неточно наведені); бібліографічні списки
та/або посилання на електронні інформаційні ресурси відповідно до
теми запиту (до 15 назв); консультації щодо бібліографічного опису
документів згідно ДСТУ; фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні); індекси на монографії, навчальні посібники,
дисертації, магістерські роботи та статті за таблицями УДК. Так, протягом
2015–2016 рр. було виконано близько 150 віртуальних довідок.
Зміни вимог користувачів до якості інформаційно-бібліотечного
обслуговування поставило перед бібліотекою завдання освоєння нових
соціальних та інформаційних технологій, створення нових видів
продуктів та послуг.
Аналізуючи запити різних груп користувачів, наукова бібліотека
КНУКіМ розвиває інноваційні освітні проекти, які є складовим
компонентом системи збереження наукової та мистецької спадщини
України.
Актуальним напрямком діяльності бібліотеки є презентація наукової і творчої спадщини університету. У 2015 році започатковано
інформаційний проект «12+ книг …року», метою якого є інформування
наукової, педагогічної і мистецької спільноти України про нові видання
(монографії, навчальні посібники, словники) викладачів університету,
що опубліковані у поточному році та знаходяться у фонді бібліотеки.
З цією метою, у першій декаді місяця на сайті та у виставковому стенді
бібліотеки експонується виставка нових книг. На веб-сайті подається
така інформація: бібліографічний опис та коротка анотація; сканована
обкладинка книги, титульна сторінка зворот титульної сторінки; зміст
(у форматі PDF). Далі розміщується фото автора (авторів) та коротке
резюме про сферу його (їхніх) наукових інтересів.
Складовою частиною проекту є проведення презентацій книг, що
представлені у проекті. Учасниками презентації є проректор з наукової
роботи вишу, автори, рецензенти, видавці, студенти та викладачі кафедр
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відповідних напрямків підготовки та ін. Упродовж 2015–2016 рр. на
веб-сайті КНУКіМ представлено 72 видання та проведено 10 заходів –
презентацій нових книг. Зокрема, були презентовані книги, що стали
першими в Україні науковими розвідками із сучасних проблем
гостинності, хореографічного мистецтва, книгознавства, дизайну:
монографія «Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939 рр.»
О. О. Каракоз; видання «Філософська абетка: арт-формат» К. М. Кириленко;
навчальні посібники «Гостинність в українській традиційній культурі»
В. А. Русавської, «Зберігання документів у бібліотеках» Т. О. Долбенко
та Ю. І. Горбаня, «Сучасний танець: основи теорії і практики»
викладачів кафедри сучасної хореографії, «Педагогічна культурологія»
І. П. Печеранського та В. Л. Савельєва.
23 грудня 2004 р. Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на
2004–2008 рр., що передбачала проведення наукових досліджень нематеріальної культурної спадщини та організацію наукових конференцій
та інших заходів для збереження, вивчення та розвитку нематеріальної
культурної спадщини в Україні [1].
Зважаючи на актуальність даної проблематики, маючи намір долучитися до збереження і популяризації нематеріальної культурної спадщини,
наукова бібліотека від 2014 року реалізовує патріотичний інноваційно-освітній проект «Скарби нації». Мета проекту – дослідження і популяризація
елементів нематеріальної культурної спадщини України (НКСУ).
Новизна даної проблематики зумовила постановку завдань проекту
«Скарби нації»:
•• популяризація елементів НКСУ шляхом проведення зустрічей з майстрами, виставок-презентацій, видання інформаційних матеріалів;
•• виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні
української культурної спадщини;
•• підвищення культурної самоосвіти студентства [4].
Розвиток інформаційних технологій, їх активне застосування
у бібліотечній діяльності, актуальність та важливість проблеми зумовили формування на веб-сайті бібліотеки електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу «Нематеріальна культурна спадщина
України» (розпочато у жовтні 2015 р.).
Загальна організаційна будова ресурсу відповідає структурі
вітчизняного переліку елементів НКС і складається із чотирьох окремо
виділених частин-вкладок: «Петриківський розпис», «Косівська мальована кераміка», «Козацькі пісні Дніпропетровщини», «Кролевецькі ткані
рушники» (Рис. 1).
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Вкладки складаються із п’яти розділів:
1. Довідкова інформація про історію, особливості та унікальність
елементу.
2. Сучасні носії елементу (містить короткі довідки про сучасних
майстрів).
3. Книги, каталоги, альбоми робіт майстрів.
4. Статті у наукових і періодичних виданнях.
5. Вебліографія.

Рис. 1. Структура електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу
«Нематеріальна культурна спадщина України»

Станом на березень 2017 р. завершено наповнення трьох структурних
частин ресурсу. Вкладка «Петриківський розпис» (є українська та
англійська версія) містить біографічні довідки про творчість 21 сучасного
майстра.
Текстова частина ілюструється фотоматеріалами. Подано бібліографічні описи 324 джерел інформації, що розповідають про художнє
мистецтво Петриківки. Виявлено одне дисертаційне дослідження з даної
проблематики; 26 наукових, навчальних, методичних видань; 32 альбоми/каталоги робіт майстрів. Серед 265 статей про петриківський
розпис виділено 76 публікацій загального характеру, 166 – матеріали,
що висвітлюють творчість окремої персоналії (всього систематизована бібліографія про 36 художників) та 23 статті вебліографії. Вкладки
«Косівська мальована кераміка» та «Кролевецькі ткані рушники» містять
бібліографічні описи 205 та 150 джерел відповідно.
Новизна ресурсу «Косівська мальована кераміка»: у співпраці із
професором Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв М. М. Гринюк зібрано,
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систематизовано та вперше введено до наукового обігу біографічну
та бібліографічну інформацію про діяльність 38 сучасних косівських
гончарів.
Загалом електронний інформаційно-бібліографічний ресурс містить
679 джерел.
Партнерами бібліотеки зі створення ЕІБР «Нематеріальна культурна
спадщина України» є Бібліотека українського мистецтва Катерини
Лебедєвої, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв, Благодійний фонд «Автентика
Гуцульщини», Косівська організація Національної спілки художників
України, Петриківський музей етнографії, побуту та народно-прикладного
мистецтва, Центр народного мистецтва «Петриківка» та окремі особи,
які пропагують українську культурну спадщину.
За допомогою науково-педагогічних працівників КНУКіМ розпочато
наповнення інформаційними матеріалами частин-вкладок «Козацькі
пісні Дніпропетровщини» (І. Б. Фетисов, викладач кафедри бандури та
фольклору) та «Кролевецькі ткані рушники» (А. М. Гаврилюк, доцент
кафедри міжнародного туризму). Здійснюється пошук джерел для
наповнення вкладок відповідними джерелами.
Розвиваючись понад два роки, проект вийшов за межі університету
та продовжився у новому форматі. На початку 2017 року започатковано
діяльність культурологічної студії Автентика, метою якої є популяризація
українського прикладного та декоративного мистецтва. Організатори
студії: наукова бібліотека Київського національного університету
культури і мистецтв, Київський міський будинок вчителя, кафедра
міжнародного туризму Факультету готельно-ресторанного і туристичного
бізнесу. З чотирьох запланованих заходів 2017 року вже пройшли дві
персональні виставки: члена Національної спілки майстрів народного
мистецтва України, Спілки дизайнерів України Марини Саркісян
(3 лютого) та члена Національної спілки художників України Марії
Гринюк (12 квітня).
Виставка Марини Саркісян викликала значний інформаційний
резонанс, адже була присвячена Петриківському розпису та Хачкарам –
культурним шедеврам, що визнані ЮНЕСКО Світовою спадщиною людства. Прагнучи зберегти всі напрацювання та результати, співробітники
бібліотеки, за допомогою сервісу Tilda Publishing, підготували лонгрід
«Українська душа з вірменським серцем».
Лонгрід (англ. longread – «довге читання») – принципово новий
формат подачі об’ємних текстів у мережі Інтернет. Лонгріди сьогодні –
популярний, модний та стильний жанр сучасної журналістики, мати їх на
власних ресурсах вважається трендом. Використавши запропоновані на
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сервісі блоки подачі матеріалу, була створена комплексна мультимедійна
історія про першу персоналію Марини Саркісян, що дозволила об’єднати
навколо розповіді про творчість художниці фото, відео, текст, презентації,
інтерактивні ілюстрації, гіперпосилання, цитати та інфографіку. Всі
елементи взаємозв’язані між собою – не лише доповнюють текст,
а й продовжують головну тезу розповіді у іншому ракурсі.
Ключовим сюжетом лонгріда є розповідь про виставку: її унікальність,
структуру, експозицію, урочисте відкриття, відгуки відвідувачів. Далі,
за допомогою стрічки часу, розкривається творчий шлях художниці, її
перемоги у мистецьких конкурсах та фестивалях.
Третя частина лонгріда містить список всіх публікацій про художницю
у газетах, журналах, інтернет-виданнях України за період 2011–2017 рр.
За допомогою посилань надана можливість ознайомитися із повними
текстами даних матеріалів.
Для систематизації бібліографічної інформації про 25 публікацій
у засобах масової інформації (серед яких 9 вірменських інтернетсайтів) та 4 відеосюжети на українських та вірменських телеканалах,
на сервісі ThingLink створено інтерактивний плакат «ЗМІ про виставку
Марини Саркісян». Інтерактивність зображення стала можливою через
додавання на нього кольорових позначок (дозволяють розрізняти текст,
відеоматеріал, цитату/вірш). Кожна публікація зображена в окремому
інформаційному блоці, що містить аналітичний бібліографічний опис
джерела, коротку анотацію, гіперактивне посилання на першоджерело
для відкриття повного тексту.
Пріоритетним завданням роботи бібліотеки КНУКіМ на нинішньому
етапі є впровадження інновацій. Розвиток сучасних технологій створив
передумови для розробки нових видів медіаресурсів – буктрейлерів
та флеш-презентацій як засобів презентації книг, підготовлених
співробітниками бібліотеки.
До ініціативи долучилися студенти кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ. У результаті співпраці створені
три буктрейлери, характерною рисою яких стало вдале використання
унікальних фотоматеріалів і ретельно підібраного музичного звукоряду.
За формою виконання це – повноцінні відеоролики та слайд-шоу, за
змістом – розповідні та концептуальні медіаресурси. Провідною функцією
буктрейлерів визначена інформаційна (інформування про книги) та
соціальна реклама (вплив на свідомість громадян, привернення уваги
до актуальної теми).
Перший буктрейлер «Борись в ім’я честі» (автор – Оксана Бережна)
створений на збірку патріотичної поезії про Україну, війну на Сході,
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АТО. Дана робота – це спроба співробітників бібліотеки та студентства
Київського національного університету культури і мистецтв внести
свій внесок у боротьбу за єдність України [5].
Буктрейлер «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні» (автор –
Тетяна Шмоголь) ставить за мету привернути увагу до пам’ятки про
співробітництво України та ЮНЕСКО, показати українські об’єкти,
внесені до переліку об’єктів Світової спадщини людства. Буктрейлери
розміщені на одному із сучасних безкоштовних сервісів технології
веб 2.0. – YouTube.
Отже, наукова бібліотека КНУКіМ, завдяки власним електронним
ресурсам, впровадженню нових інформаційних технологій та сервісів,
активному використанню можливостей інтернет-сервісів, намагається
відповідати вимогам сучасності, задовольняючи постійно зростаючі
потреби користувачів та пропонуючи їм високоякісне обслуговування
і культурно-дозвіллєві та інноваційні освітні послуги.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ І ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
У сучасному інформаційному суспільстві відбувається стрімке
зростання обсягів інформації. Постійно збільшується кількість публікацій
з різних галузей знань. «Вже в кінці минулого століття було підраховано,
якщо кількість нової інформації в галузі науки й техніки подвоїться,
то загальна кількість публікацій одночасно збільшиться у тридцять
разів. Причому прогноз цей не стосувався інтернету, що генерує велику
кількість даних, тому прогнозований зріст був сильно занижений.
Наприклад, у 2008 році людством було вироблено 300 млрд. гігабайт
даних – це більше, ніж за попередні 40 тис. років існування нашої
цивілізації» [2, c. 119].
Щоб орієнтуватися в постійних потоках інформації, студенту
закладу вищої освіти потрібно мати високий рівень загальної та інформаційної культури. «Інформаційна культура особистості являє собою
синтез інформаційного світогляду, тобто систему поглядів людини на
світ інформації, інформаційної грамотності та грамотності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Компоненти інформаційної
культури – комунікативна; мовна; книжкова; читацька; інтелектуальна; інформаційно-технологічна; інформаційна-правова; світоглядна;
моральна; бібліографічна. Рівні реалізації інформаційної культури:
когнітивний – знання та вміння; емоційно-ціннісний – установки, оцінки, ставлення; поведінковий – реальна і потенційна поведінка. Інформаційна культура виступає у різних формах – науковій, промисловій,
політичній, художній, освітній та інших.
Таким чином, інформаційна культура – це система матеріальних
і духовних засобів забезпечення єдності та гармонії у взаєминах людини,
суспільств інформаційного середовища. У процесі комп’ютеризації та
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інформатизації суспільства інформаційна культура стає складовою
загальної культури людини» [4].
Діяльність бібліотек, зокрема бібліотек закладів вищої освіти, має
велике значення у формуванні інформаційної культури студентів. Ця
діяльність направлена, як на забезпечення основних умов навчання та
наукової діяльності, так і на культурний розвиток особистості. Бібліотека
здійснює комплексний підхід до формування інформаційної культури
студента «… використовуючи засоби та методи коригування та керування
цим процесом; надаючи можливість об’єднувати пізнавальну та
практичну інформаційну діяльність користувачів. Завдання бібліотечної
системи полягає в забезпеченні принципової можливості зв’язку між
документом і користувачем, виокремлювати необхідну інформацію
з документа, оцінювати та переосмислювати потрібну інформацію» [3].
Інформаційно-бібліографічний відділ наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв у своїй діяльності
значну увагу приділяє саме формуванню інформаційної культури своїх
користувачів.
Різноманіття інформаційних ресурсів, створених співробітниками
бібліотеки, та орієнтація студентів при організації навчального процесу
на самостійну роботу, вимагають достатньо високого рівня інформаційної
культури. Тому, одним із важливих напрямків в діяльності відділу
є організація та проведення занять для студентів з основ інформаційної
грамотності з метою виробити такі навички й уміння:
•• формулювати інформаційну потребу;
•• самостійно виконувати пошук необхідних інформаційних і документних ресурсів за допомогою електронного каталогу бібліотеки, повнотекстової бази даних, веб-сайту бібліотеки та ресурсів
інтернету;
•• виокремлювати найбільш значущу інформацію;
•• оцінювати інформацію;
•• застосовувати отриману інформацію в навчанні, самостійній та
науковій роботі.
Заняття проводяться у відділі бібліотеки з групами студентів, на
прохання викладачів університету, які розуміють, що без допомоги
бібліотеки, студентам-першокурсникам буде важко впоратись
з навчальним навантаженням на перших кроках навчання; підготовкою
до семінарських, практичних занять, написанням рефератів, курсових,
надалі дипломних магістерських робіт.
Традиційно, на цих заняттях співробітники відділу знайомлять
студентів з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки: довід385
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ково-бібліографічним фондом, що складається з нормативних, довідкових
(універсальні та галузеві енциклопедії, довідники, словники) і бібліографічних видань (в традиційній друкованій та електронній формах)
та системою каталогів. Вчать працювати з електронними джерелами
інформації, створеними в бібліотеці: електронним каталогом, повнотекстовими базами даних, інформаційними матеріалами, розташованими
на сайті бібліотеки.
Для магістрантів та аспірантів університету проводяться індивідуальні
заняття з підбору джерел для написання наукових робіт, правил
оформлення бібліографічних посилань у тексті та бібліографічних описів
в списках використаних джерел за чинними державними стандартами.
Співробітники відділу розповідають про можливості дистанційного
отримання інформації за допомогою онлайнового сервісу «Віртуальна
довідка», який спрямований на оперативне виконання разових
інформаційних запитів віддалених користувачів та надання доступу
до ресурсів бібліотеки через мережу інтернет, що дозволяє скоротити
час пошуку й отримати кваліфіковану допомогу від провідних фахівців
бібліотеки із забезпеченням якості, правдивості та повноти інформації.
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна сказати, що на сьогодні
оволодіння інформаційною культурою – це шлях універсалізації якостей
особистості, що сприяє реальному розумінню свого місця і своєї ролі
у сучасному суспільстві, а одним з основних завдань бібліотеки
університету «є навчання студентів методам отримання релевантної
інформації у розмаїтті інформаційних систем сучасного суспільства,
надання навичок евристичної роботи в традиційних документних
масивах, формування знань про джерела потрібної інформації та вмінь
оптимально використовувати інформаційні ресурси інтернету» [1].
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУЧАСНИХ КОРИСТУВАЧІВ
Одним із пріоритетних напрямів обслуговування користувачів
є інформаційна робота як форма популяризації книги. Бібліотеки забезпечують якісно новий рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування
на основі впровадження інформаційних технологій (автоматизовані
бібліотечно-інформаційні системи, електронні каталоги, сайт бібліотеки
як єдина точка доступу до ресурсів і послуг і т. д.). У цих умовах зростає
процес інтеграції традиційних та інноваційних методів бібліографічного
та інформаційного обслуговування.
За умови активного розвитку мережі Інтернет як комунікаційного
середовища, інформаційні матеріали у цифрових форматах набувають
підвищеного попиту з боку користувачів. Тому це потребує якісного
вдосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування,
яка базується саме на електронних інформаційних ресурсах.
Задоволення читацьких потреб відбувається шляхом реалізації
наступних функцій, які представляють бібліотеку як інформаційнокультурологічну систему:
•• інформаційна, що служить основою для здійснення інформаційної
діяльності бібліотеки;
•• комунікаційна, що забезпечує соціальні й електронні комунікації
користувачів з інформаційними технологіями, а також взаємодія
бібліотеки з іншими інформаційними структурами;
•• просвітницька, тісно пов’язана з освітньою функцією.
«Сучасні технології дозволяють читачам звертатися до повнотекстових
баз даних безпосередньо з оселі або з роботи, використовуючи для
цього web-сайт бібліотеки. Сама бібліотека в цьому випадку продовжує
виконувати посередницькі функції, забезпечуючи безкоштовний доступ
читачів до документів, і, ширше – до інформації» [1].
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Довідково-бібліографічний апарат сучасної бібліотеки представлений
електронним каталогом (ЕК), який поєднує в собі функції традиційних
каталогів: інформаційну, пошукову, облікову. Завдяки електронному
каталогу здійснюється різноманітна обробка інформації, яка оперативно
доходить до користувачів при її компактному збереженні. Бібліографічна
інформація відіграє важливу роль при розкритті змісту документу. Вся
наявна інформація акумулюється в ЕК, надається широкий доступ до
відповідних файлів зацікавленим користувачам.
Професійні якості бібліотечних працівників набувають нового сенсу,
розширюється коло завдань для розв’язання яких вони долучаються.
Зі зростанням попиту на електронну продукцію в умовах інформаційного
суспільства, коли Інтернет активно використовується, ускладнюється
інформаційна функція бібліотек, на них покладається завдання щодо
упорядкування користування інформацією цієї мережі.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв – інформаційний центр для оперативного інформування
і зворотного зв’язку з користувачами. Бібліографічне та інформаційне
обслуговування користувачів більш ефективно реалізується на базі
ЕК, який дає широкі можливості для пошукової роботи, традиційні
функції пошуку наповнюються новим змістом. Завдяки автоматизації
бібліотечно-бібліографічних процесів розширюються пошук, організація,
надання та отримання інформації. Функціонування Наукової бібліотеки
КНУКіМ спрямовано на забезпечення відкритого і повноцінного доступу
до інформації та задоволення інформаційних потреб користувачів.
Список бібліографічних посилань
1. Тодорова Є. М. Сучасні проблеми застосування інформаційних технологій
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ПОТРЕБА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУЧАСНИХ
КОРИСТУВАЧІВ
Вищу освіту в інформаційному суспільстві, яке активно розвивається
та еволюціонує, неможливо уявити без активного використання
актуальної інформації та знань. На сьогодні відбувається прискорений
перехід Наукової бібліотеки КНУКІМ в інтегрований університетський,
інформаційний, науково-освітній та дослідницький центр. В бібліотеці
формується інформаційна культура всіх учасників освітнього процесу,
надаються комфортні умови для самостійної роботи студентів, адже
бібліотека не повинна бути тільки місцем для видачі книг, вона повинна
сприяти мотивації людини до самоосвіти через надання необхідних
інформаційних ресурсів і забезпечення відкритого і повноцінного доступу
до інформації.
«Бібліотека стала провідним комунікаційним центром, пройшовши
значний шлях від накопичення, зберігання, оброблення та розповсюдження документної інформації, організації інформаційного обслуговування до роботи із конструкторами знань» [2, с. 29].
Діяльність Наукової бібліотеки КНУКіМ спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу вишу, на задоволення інформаційних потреб користувачів за допомогою як друкованих, так
і електронних інформаційних ресурсів. Користувачам надані нові
послуги інформаційного обслуговування, а саме: доступ до мережевих
електронних ресурсів, різні доступи до каналів отримання інформації.
Такими каналами вважаються спілкування зі співробітниками бібліотеки, спілкування через електронну пошту а також з дошки оголошень,
звернення за інформацією на сайт бібліотеки.
Наукова бібліотека КНУКІМ співпрацює з підрозділами університету,
у межах такої співпраці співробітники кафедр інформують про надходження в бібліотеку книг і періодичних видань, відбувається постійне
інформування керівного складу ВИШу щодо нових надходжень з питань
науки, освіти культури та мистецтва. Для користувачів організовано
знайомство з інформаційними ресурсами та запропонованими послугами, веб-сайтом Наукової бібліотеки КНУКІМ.
«Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечно-інформаційної
діяльності дозволяє позиціювати бібліотеку в системі соціальних
комунікацій як заклад, що здійснює процеси кумуляції, генерації, передачі
документів, інформації і знань на різних структурних рівнях організації
соціокомунікаційної системи» [1, с. 16].
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Можна окреслити наступні принципи співпраці Наукової бібліотеки
КНУКІМ з усіма підрозділами університету та користувачами:
•• принцип доступності – всі інформаційні ресурси орієнтовані на
простого, навіть не зовсім підготовленого користувача;
•• принцип відкритості – інформація, що накопичується в бібліотеці
є відкритою та доступною для використання;
•• принцип консолідації – вся інформація подається об’єктивною
і правдивою, що не перешкоджає існуванню альтернативних
джерел;
•• принцип інтерактивності – коли інформаційна взаємодія системи
дозволяє збагачувати знаннями всі окремі її складові.
Слід зазначити, що одним з головних завдань Наукової бібліотеки
є бібліотечно-інформаційне обслуговування реальних та віртуальних
користувачів. Наявність колекцій CD в складі фондів бібліотек, доступ
до віддалених баз даних через Інтернет, отримання реферативної та
повнотекстової інформації в режимі on-line – все це в значній мірі
сприяє ефективній роботі користувачів і свідчить про появу нового
виду комунікації – електронної. Рекламування на web-сайті бібліотеки
як основних, так і інноваційних форм обслуговування читачів
сприяє залученню користувачів до використання нетрадиційних
послуг бібліотеки. Систематичні анонси книжкових виставок,
культурно-просвітницьких заходів, фотозвіти про вже проведені
заходи, презентація нових надходжень до бібліотеки призводить
до вдосконалення послуг і виявлення інформаційних потреб
користувачів.
Список використанних джерел
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

У світі, що змінюється, саме бібліотеки забезпечують
нерозривний зв’язок із минулим і майбутнім
окремої особи, громади, нації, цивілізації.
В. О. Керманіді
Ми живемо у часи змін, відкриваємо нові перспективи, вивчаємо
нові технології, які впроваджуємо у бібліотечні процеси.
У сучасному світі щодня з’являється величезна кількість нової
інформації. Від її оперативного надходження та використання залежить
якість життя, і разом з нею зростають обсяги та рівень складності її
пошуку, накопичення, опрацювання, аналізу і синтезу.
Перші визначення поняття «інформаційна культура» були зроблені
у середині 80-х років ХХ століття, коли почалось формування такого
аспекту інформаційної культури, як комп’ютерна грамотність. Адже
грамотність є першим кроком до оволодіння культурою у будь-якій галузі.
Вперше поняття «інформаційна грамотність» було введено у 1977 році
в США і використано в національній програмі вищої освіти. Асоціація
Американських бібліотек інформаційно грамотною людиною назвала
особистість, яка здатна розвивати, розміщувати, оцінювати інформацію
і найбільш ефективно її використати [2, с. 52].
Як справедливо зазначає доктор педагогічних наук, професор
Н. Гендіна, «інформаційна культура переважно асоціюється із технікотехнологічними аспектами інформатизації, оволодінням навичками
роботи із персональним комп’ютером. Переважає монодисциплінарний
підхід, в результаті якого формування інформаційної культури полягає
у навчанні основам комп’ютерної грамотності» [1, с. 103].
І. Свістельникова, доцент кафедри економіки, інформатики та
кінезіології Львівського державного університету фізичної культури
розділяє поняття інформаційної культури на дві фундаментальні
складові – інформація і культура. З точки зору культури, «інформаційна
культура» розглядається як складова процесу формування культури
особистості, є частиною її загальної культури і визначає культуру пошуку
інформації, культуру сприйняття інформації, уміння опрацьовувати
інформацію, її аналізувати, підвищувати власну інформаційну
компетентність, чітко і доказово обґрунтовувати результати наукової
або навчальної діяльності. З точки зору інформації, «інформаційна
культура» є її складовою і включає:
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1. Пошук інформації (самостійне знаходження джерела):
•• уміння формулювати інформаційний запит;
•• уміння користуватися каталогами та картотеками бібліотек;
•• знання принципів систематизації інформації, основ її класифікації;
•• уміння знайти потрібну інформацію у мережі Інтернет.
2. Осмислення та опрацювання інформації:
•• знання структури традиційної та електронної інформаційнопошукової системи;
•• орієнтація у різних джерелах інформації;
•• уміння логічно працювати із літературою;
•• уміння аналізувати та синтезувати інформацію.
3. Використання інформації:
•• уміння використовувати зібраний інформаційний матеріал;
•• володіння технологією інформаційного самозабезпечення [4, с. 14–16].
Інформаційна культура – це не продукт комп’ютерного століття, вона
супроводжувала людину завжди. Тенденції розвитку інформаційної
культури можна схарактеризувати у контексті інформаційних революцій,
що відбувалися в історії цивілізації:
1-й етап. На цьому етапі люди в усній формі передавали почуту ними
інформацію. Тут правильне сприйняття, аналіз і передача інформації
без спотворення, отриманої за допомогою зору і слуху, виступали як
основні показники інформаційної культури.
2-й етап. Характеризується відносним збільшенням числа складових частин інформаційної культури. На цьому етапі інформація
зображалася в рукописній формі на дошках. У цей період нові знання,
вміння та навички, пов’язані з зображенням ієрогліфів і букв на дошках та їх читанням, перетворилися в новий компонент інформаційної
культури.
3-й етап. Цей етап пов’язаний із винаходом друкарства і характеризується
появою технологічного компонента інформаційної культури.
4-й етап. На цьому етапі винаходи електрики створили можливість
автоматизації, збору, зберігання та передачі інформації за допомогою
технічних засобів (радіо, аудіо, відео).
5-й етап. Поява ЕОМ, і особливо комп’ютерів послужила початку
революції в області автоматизації збереження. У результаті цього протягом
історії розвитку людства був отримано найсильніший і досконалий засіб
накопичення, передачі та обробки інформації [3, с. 28–30].
Остання інформаційна революція змінює на тільки сферу матеріального виробництва, а й інтелектуальні сфери життя. Відбувається процес
переходу від індустріального до інформаційного суспільства. Центральне
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ядро цього процесу складає обробка інформації за допомогою засобів
нових інформаційних технологій. В інформаційному суспільстві, де
інформація перетворюється на стратегічний ресурс, кожна людина для
успішного здійснення самореалізації, повинна мати достатній рівень
інформаційної культури.
Сьогодні люди діють у залежності від того, якою інформацією вони
володіють. Визначальними факторами інформаційного суспільства
є освіта і наука. Зміни, що відбуваються у системі вищої освіти, розширюють спектр завдань бібліотек вищих закладів освіти. Особливе
місце у формуванні інформаційної культури належить навчальному
закладу та бібліотеці.
Бібліотеки закладів вищої освіти виступають основними підрозділами, що забезпечують інформаційну базу навчального та наукового
процесів, формуючи професійні якості випускника. Важливо не тільки
дати певний обсяг та повноту знань, а й навчити самостійно орієнтуватися у потоці інформації, здобувати необхідні знання, відбирати
найбільш ефективні інформаційні джерела, тобто формувати інформаційну культуру.
Працівники наукової бібліотеки КНУКіМ активно працюють над
розширенням асортименту бібліотечних послуг на допомогу навчальному
та науковому процесам університету. Сьогодні основне завдання
бібліотеки – постійне удосконалення традиційних і запровадження
нових форм і методів їх діяльності, насамперед упровадження
сучасних бібліотечних технологій, спрямованих на поліпшення якості
обслуговування усіх категорій користувачів. Організована робота
бібліотеки сприяє успішному навчальному процесу та науково-дослідній
роботі в університеті.
У напрямку формування інформаційної культури наукова бібліотека
КНУКіМ систематично працює з кафедрами та науковими підрозділами
університету, надаючи необхідну методичну допомогу з питань:
укладання і підготовки до видання бібліографічних покажчиків, списків
літератури, створення електронних баз даних на допомогу науковій
та навчально-виховній роботі; виконання різних видів бібліотечних
довідок; проведення бібліографічних оглядів, практичних занять;
організації книжкових виставок; занять з основ інформаційної
культури, бібліотекознавства та бібліографії. Велике значення для
студентів, магістрів та аспірантів вишу має проведення «Днів фахівця»,
учасники яких знайомляться з літературою зі спеціальності, фаховими
періодичними виданнями, наявними у фонді бібліотеки.
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Бібліотеки ХХІ століття – це заклади, що постійно реагують на зміни
та забезпечують доступ людей до глобальних інформаційних ресурсів,
ідей та результатів творчої діяльності, яких вони потребують.
Співіснування традиційних та інноваційних форм бібліотечної
роботи – це реальна дійсність у новому тисячолітті.
Саме бібліотека стає координаційним центром з виховання інформаційної грамотності особистості, забезпечує доступ до знань у процесі освіти.
Сучасний бібліотекар повинен знати, навчати і бути носієм не
лише традиційної бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти
сукупністю інформаційних знань, навичками інформаційних технологій.
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КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ БІБЛІОТЕКИ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

Бібліотека виживе тільки змінюючись
відповідно до вимог часу, а процвітати зможе,
лише взявши на озброєння весь новітній світовий досвід.
С. Г. Матлина
Бібліотека – документально-комунікаційна система, соціальний
інститут, що зображає систему знань про світ, культуру, науку (це просте394
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жується у фонді) і доносить ці знання до суспільства засобами бібліотечної діяльності. До традиційних засобів інформаційного забезпечення
наукової роботи, сприяння проведенню наукових досліджень належать
бібліотечні книжкові виставки.
По-перше, пригадаємо класичне визначення книжкової виставки. «Це
публічна демонстрація спеціально підібраних і систематизованих творів
друку та інших носіїв інформації, що рекомендуються користувачам
бібліотеки для огляду й ознайомлення. Виставка припускає безпосередній
показ книг або матеріалів, що розкривають їх вміст у вигляді, що
сприймається візуально. Успіх виставкової діяльності підвищується,
якщо вона реалізується у взаємозв’язку з іншими видами бібліотечного
обслуговування – бібліографічного і фактографічного» [1, с. 167–168].
З цього визначення випливає, що об’єктом виставки є видання:
друкарські або на інших носіях, суб’єктом (користувачем) – читач бібліотеки, а завдання виставки полягає у безпосередньому показі видань та
інших джерел інформації, що допомагають розкрити тему виставки та
зорієнтувати читача в бібліотечному книжковому фонді.
Але при організації книжкової виставки, з одного боку, перед користувачем розкривається бібліотечний фонд, а з іншого – виникає ряд
проблем: кількість відвідувачів виставки обмежується користувачами
бібліотеки, термін експонування документів обмежена, матеріали на
виставках виставляють в закритих вітринах або організовують чергування, ускладнюється видача користувачу книг з експозицій.
В останнє десятиліття в усі сфери діяльності людства, у тому
числі й в культурологічну, стрімко увірвався термін «віртуальність».
Однією з ключових тенденцій сучасного розвитку людської цивілізації
є формування нового інформаційного середовища. Технологічну
базу цього середовища складають глобальні комп’ютерні мережі,
що дозволяють отримати доступ до будь-якого виду даних в будьякому місці й у будь-який час. З розвитком світової мережі Інтернет
бібліотеки отримали нову категорію користувачів – віртуальних,
тобто тих, хто користується послугами бібліотеки віртуально, не
приходячи до неї. Розвиваючи дистанційний доступ до джерел
інформації, бібліотеки створюють віртуальні простори, на яких
успішно функціонують всі бібліотечні технології. А це означає,
що кожна бібліотека стає провідником нової культури: культури
віртуального інформаційного обміну, віртуального читання,
віртуального спілкування та пізнання.
Виставкова діяльність бібліотек була і залишається важливою
складовою бібліотечного обслуговування. Тому українські бібліотеки,
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потрапивши до віртуального інформаційного середовища також почали
активно використовувати нові можливості у комунікативній політиці
та спробували відразу ж пристосувати даний вид бібліотечної послуги
до нових реалій. Он-лайн бібліотечний сервіс набуває все більшого
розвитку та передбачає забезпечення дистанційного доступу до ресурсів
бібліотеки широкого кола користувачів Інтернету. Тому цікаве та
змістовне інформаційне наповнення бібліотечного веб-сайту є запорукою
успіху закладу.
Ефективним засобом популяризації бібліотечних ресурсів
є віртуальні виставки. Із-за своєї новизни поняття «Віртуальна
книжкова виставка» у сучасній бібліотечній науці дещо варіюється.
Так, Н. Збаровська у книзі «Виставкова діяльність публічних бібліотек» наводить алгоритм підготовки до організації віртуальних книжкових виставок. Зокрема, дослідниця виділяє наступні етапи підготовки
віртуальної виставки:
1. Розробка моделі виставки (вибір теми; аналіз необхідного матеріалу;
підбір актуальних книг та ілюстрацій; розробка схеми виставки).
2. Технічна підготовка (сканування ілюстрацій, підготовка текстових
матеріалів).
3. Оформлення виставки у форматі PowerPoint (створення слайдів;
використання анімаційних елементів) [2, с. 123].
Ми ж спробуємо розібратися в технології створення віртуальної
книжкової виставки, розміщеної на сайті бібліотеки.
Електронна бібліотечна виставка – це експозиція у мережі Інтернет
за допомогою засобів web-технологій та віртуальних образів спеціально
підібраних та систематизованих творів друку, які репрезентуються
віддаленим відвідувачам для ознайомлення та використання.
Дослідити відмінності та схожість виставки віртуальної з традиційною
спробуємо, відповівши на питання:
1. Що є об’єктом віртуальної книжкової виставки?
2. Хто є користувачем віртуальної книжкової виставки?
3. Яке завдання подібної виставки?
Пропонуємо розглядати віртуальну книжкову виставку як
он-лайн сервіс для віддаленого читача, тобто читача, який не прийшов
в бібліотеку, а користується нашими послугами віддалено, і, отже, бажає
отримати інформаційний сервіс, не покидаючи домашнього комп’ютера.
При створенні виставки визначаємо мету та кінцевий результат. Через
особливості і можливості он-лайн технологій завдання віртуальної та
традиційної виставки різняться. Для зручності розглянемо таблицю
цілей і функцій обох видів виставок:
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Традиційна книжкова виставка

Віртуальна книжкова виставка

1. Популяризує бібліотечний фонд

1. Популяризує бібліотечний фонд

2. Пропонує зацікавитися темою

2. Пропонує зацікавитися темою

3. Презентує визначені книги

3. Презентує визначені книги

4. Дає можливість de visu познайомитись 4.
із книгами, представленими на виставці
5. Дає можливість отримати наявні книги 5.
для роботи безпосередньо з виставки
6.

6. Дає можливість звернутися до інших
ресурсів Інтернет за темою

7.

7. Має можливість в текстовому режимі
надати додаткову інформацію про
документ: в якій бібліотеці отримати, де
купувати, чи є можливість отримання
електронної копії та ін.

Таким чином, віртуальна виставка не дає можливості користувачеві фізично використовувати книгу, тому обмежує його можливість
в отриманні змістовної інформації. Водночас віртуальна виставка дозволяє бібліотекареві направити увагу читача на додаткові інформаційні
джерела, наявні в мережі, або запропонувати скористатися іншими
сервісними послугами бібліотеки. І, якщо 1–3 пункти завдань віртуальна виставка практично вирішує, то 4–5 пункти у віддаленому режимі
реалізувати не можливо. Як бути? Адже, виходячи з потреб користувача Інтернет, йому необхідна саме конкретна інформація. Віддалений
користувач бібліотеки бажає отримати інформацію не залишаючи
домашнього комп’ютера.
Бібліотека повинна розширювати інформаційне поле користувача
і давати можливість отримати повну інформацію засобами, доступними
в інтерактивному режимі. Робота у віртуальному просторі дозволяє
ширше використовувати додаткові види інформації: бібліографічну,
фактографічну, інформаційну. Віртуальна виставка представляє
зовнішній вигляд документа, бібліографічний опис і анотацію, а так
само додаткові дані – оцифровані витяги з книги, рецензії, відгуки.
Неможливість повністю ознайомиться зі змістом книги, може бути
компенсована посиланням на повну електронну версію видання, або
його частини (за наявності таких), а також пропозицією скористатися
спеціальними послугами бібліотеки: замовленням видання по МБА,
використанням ЕДД.
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Є можливість спрямувати інтерес користувача на інші ресурси – посилання на Інтернет-магазини, де можна купити книгу; посилання на
системи пошуку книг в Інтернеті (типу books.google.com), посилання на
бібліотеки, у фондах яких також знаходиться ця книга. Все це вимагає
додаткового проведення пошукової роботи, і, на перший погляд, не
відповідає основному завданню книжкової виставки в традиційному її
значенні – адже ми посилаємо читача не до нашого фонду, а до фондів
інших установ. Проте, відповідно до філософії інтегрованого інформаційного простору, бібліотека не втрачає користувача, а набуває. Отримавши
подібну інформаційну послугу на бібліотечному сервері, користувач
повернеться до нього неодноразово.
Для тематичної виставки успішним буде надання читачеві додаткової
готової інформації аналітичного або енциклопедичного характеру:
посилання на біографії, рецензії, тематичні сайти; реферати й відгуки
читачів; визначення, поняття, хронологічні відомості, історичні факти,
як підготовлені бібліотекарем, так і готові, такі, що існують в мережі
Інтернет.
Важливим аспектом є правильна структура виставки, навігація
по розділах виставки повинна бути доступною, зрозумілою і зручною
у використанні. Не варто перенавантажувати виставку великими за
об’ємом зображеннями, анімацією. Не вітається також «багатошаровість»
в представленні інформації. З одного боку, користувач не повинен
багато раз кликати й перемикатися з одного вікна в інше, щоб дістатися
до кінцевої інформації. З іншого боку – веб-сторінка з інформацією про
виставку не повинна бути дуже довгою й об’ємною.
Виходячи з вище зазначеного, можемо сформулювати визначення:
віртуальна книжкова виставка – це публічна демонстрація в мережі
Інтернет за допомогою засобів веб-технологій віртуальних образів
спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших
носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів,
що рекомендуються віддаленим користувачам бібліотеки для огляду,
ознайомлення і використання. Виставка передбачає віртуальну
презентацію видань, розкриває їх зміст, а також надає доступ до
матеріалів бібліографічного, фактографічного, енциклопедичного
характеру, що існують в електронному вигляді і доступні в мережі
Інтернет.
Структура віртуальної виставки, як і звичайної, повинна складатися з розділів, супроводжуватися цитатами, вступними статтями,
ілюстративним матеріалом і т. і. Виставка повинна бути зручна для
сприйняття користувачем у веб-просторі, і може містити наступні різновиди інформації:
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Дані про видання:
•• візуальні (зображення обкладинки, оцифровані частини книги:
передмова, вступ та ін.).
•• бібліографічні дані (бібліографічний запис + шифри фонду
бібліотеки, що представляє виставку).
•• аналітичну інформацію (анотації, реферати до видань, рецензії,
відгуки читачів та ін.).
•• оцифровані частини книги (розділи, найцікавіші витримки тощо).
•• посилання на повні тексти книги, якщо вони доступні в бібліотеці
або у мережі Інтернет.
Додаткові матеріали за темою виставки, що існують в мережі:
•• посилання на Інтернет-ресурси (біографії, критичні статті, рецензії,
відгуки, тематичні сайти).
•• відомості про наявність книг в інших бібліотеках, Інтернетмагазинах.
•• зображення: портрети, ілюстрації, фотографії тематичного
характеру.
Додаткова інформація, представлена організаторами виставки,
і відомості про додатковий сервіс:
•• біографічні, бібліографічні, енциклопедичні відомості за темою
виставки (біографії авторів та інших персон, бібліографічні списки,
історичні відомості та ін.).
•• вказівка про можливість замовити електронну копію.
•• вказівка про можливість замовити книгу по МБА, ЕДД.
Наразі віртуальні комунікації та веб-можливості є обов’язковою
умовою конкурентоспроможності бібліотек. З огляду на це, віртуальні
виставки стають невіддільною складовою їхньої виставкової діяльності. Такі експозиції можуть готуватися паралельно з традиційними
книжковими виставками або бути самостійною формою розкриття та
популяризації фондів, вони є ефективним інструментом залучення
користувачів до бібліотеки, засобом створення її позитивного іміджу.
Станом на червень 2017 року на сайті бібліотеки КНУКіМ
представлено понад 30 віртуальних виставок. Серед підготовлених
у 2016–2017 навчальному році назвемо: «Весь світ – театр»
(до Міжнародного дня театру – 27 березня), «Талановиті жінки України»
(до Міжнародного жіночого дня), «У світі творчості» (до 215-річчя від дня
народження Віктора Гюго), «Митець із кулею в серці…» (до 130-річчя
від дня народження Леся Курбаса), «Шедеври Мане», «Майстер епохи
Відродження» (до 565-річчя від дня народження Леонардо да Вінчі) та ін.
До ювілею кандидата історичних наук, професора кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Миколи Ткача співробітники бібліо399
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теки підготували віртуальну виставку «Етнокультурологічний вимір
української міфології» [3]. Виставка, підготовлена на сервісі Thinglink,
складається із трьох частин.
Перший розділ виставки «Володимирові боги» знайомить читачів із
загальним поняттям міфу, з міфологічною сутністю головних персонажів
на прикладах української міфології та обрядовості.
Другий розділ виставки – «Так велить звичай» – знайомить з книгами,
в яких представлені дослідження світоглядної суті українських свят та
весільних обрядів.
До третього розділу – «Роде наш, красний!» – увійшли книги, в яких
досліджуються основні засади родового дерева та подано аналіз таких
понять як віра, обряд, звичай, родовий символ тощо.
Складовою частиною виставки є цитати українських діячів культури
про книги Миколи Ткача. Для тих, хто хоче більше дізнатися про творчість
письменника, передбачена можливість перейти через гіперпосилання
до електронної версії персонального бібліографічного покажчика «Ткач
Микола Михайлович».
Підсумовуючи зазначимо, що віртуальні виставки – новий інформаційний
продукт бібліотеки, що визначається як консолідація традиційного
книжкового і новітнього електронного способів презентації інформації. Вона
компактна, містка і є актуальним провідником у великому потоці інформації.
Віртуальні книжкові виставки є гарним доповненням до традиційних,
розширюючи комунікативні можливості бібліотеки та задовольняючи
потреби користувачів. Переваги віртуальних виставок очевидні: вони
доступні усім користувачам бібліотеки в режимі on-line, не пов’язані
з суто фізичними обмеженнями, які притаманні традиційним виставкам
у приміщенні бібліотеки, що розширює їхні інформативні можливості для
користувача; розкриває зміст представленого видання; необмеженість
терміну експонування документів; забезпечує збереження документів;
можливість дистанційного перегляду виставки без відвідування бібліотеки
у будь-який час.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ
В умовах демократизації суспільства, переходу до ринкових відносин
відбуваються зміни в суспільній свідомості, поглядах людей, а тому
істотного значення набуває виховання молодого покоління. Виховання
є одним із факторів формування особистості, саме тому за всіх часів
йому приділялось багато уваги.
Відповідно до Закону «Про вищу освіту», головною метою освіти та
виховання на сучасному етапі є створення умов для розвитку та самореалізації особистості, що передбачають усвідомлення загальнолюдських
цінностей, а також виховання покоління, здатного навчатись упродовж
життя. Великого значення для реалізації цієї мети набуває розвиток
духовності студентської молоді через виховання активної професійної
та громадянської позиції, навчання основним принципам побудови
професійної кар’єри й навичкам поведінки в сім’ї, колективі, суспільстві, системі соціальних відносин. При організації виховної роботи ВНЗ
керуються Конституцією України, загальною декларацією прав людини,
Законом України «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку
освіти України в ХХІ столітті, Стратегією національно-патріотичного
виховання дітей та молоді.
Традиційна система навчання, що відрізняється стійкістю й консерватизмом, не сприяє динамічній розмаїтості навчальної діяльності,
негативно впливаючи на стратифікацію віку. Дослідники вказують, що
ВНЗ діє як замкнутий розподільник знань, що повертає норму розвитку
до режиму виживання (М. А. Балабан, О. М. Леонтьєва). Духовний розвиток студента відбувається під внутрішнім контролем особистих потреб,
формування яких відсутнє в традиційній системі освіти.
Духовне та моральне виховання студента – це складна інтегральна
система формування його особистісних якостей, які характеризують
ступінь розвитку й саморозвитку моральних цінностей, переконань,
мотивів, знань, умінь, почуттів і здібностей, що їх студент виявляє в різ401
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них ситуаціях морального вибору та моральної діяльності в порівнянні
з тими високогуманними цінностями, принципами, правилами, які
в сучасному соціокультурному середовищі заведено вважати нормативними або ідеальними. Таким вихованням забезпечується засвоєння
студентами моральної культури суспiльства, норм поведiнки, мiжлюдських стосункiв, сприйняття їх як правил, що регулюють власну
життєдiяльнiсть, усвiдомлення критерiїв добра і зла. У результатi морального виховання досягається єднiсть етичних знань, моральних
почуттiв та переконань i потреб у високоморальних вчинках. Важливим показником мiри моральностi особистостi є ступiнь зрiлостi
її основних моральних рис, таких як совiсть, честь, гiднiсть, доброта,
вiдповiдальнiсть, сором, дисциплiнованiсть, принциповiсть. Висока
моральнiсть – це завжди єднiсть слова й дiла, чеснiсть і поряднiсть,
сумлiнне виконання людиною професiйних, громадянських обов’язкiв,
вiрне служiння Україні. Втiлюється моральнiсть у конкретних вчинках,
діях, незалежно вiд сфери їх вияву.
У вихованнi поєднуються принципи й норми загальнолюдської
моралi та нацiональних моральних цiнностей. Моральне виховання
пов’язане з правовим вихованням. Поєднуючись, вони забезпечують
формування культури людської поведiнки.
Студент є носiєм певної моралi й виховується як пiд час навчальновиховного процесу, так i в середовищі особистого буття. У зв’язку з цим
важливу роль вiдiграють соцiогуманiтарнi навчальні дисциплiни, бесiди
на моральну тематику, зустрiчi з видатними особистостями, читання
художньої лiтератури, дотримання правил внутрiшнього розпорядку
ВНЗ. Значний потенцiал морального впливу на студентiв має первинна
профспілкова організація студентів, бібліотека, клуби за інтересами.
Бібліотека КНУКіМ здійснює свою діяльність у декількох напрямках
і виконує інформаційну, освітню, духовно-моральну та культурновиховну комунікаційну функції. Книгозбірня ВНЗ вибудовує нові
типи спілкування між бібліотекарем і користувачем з урахуванням
того, що нинішні студенти – це освічені, всебічно розвинені люди, які
завдяки новітнім інформаційним технологіям мають доступ до будьякої інформації, а тому за умови відсутності наявної раніше системи
примусового відвідування культурно-просвітницьких заходів, змусити
їх стати пасивними слухачами часом далеко не нової та неактуальної
інформації – справа безперспективна.
Культурно-просвітницька робота бібліотеки орієнтується в першу
чергу не на пошук нової інформації заради самої інформації, а й на інші
цінності. Новітні інформаційні технології попри всю їхню прогресивність та значущість мають і негативну сторону – надмірне захоплення
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спілкуванням із віртуальним світом призводить до скорочення безпосередніх контактів людини з людиною, при цьому поступово втрачається
здатність співпереживання, пригнічується емоційна сторона відносин
з іншими людьми, що завдає помітної шкоди формуванню гармонійної,
морально досконалої особистості.
Тому вибір форм проведення культурно-просвітницьких заходів
повинен схилятися на користь тих, у яких студенти виступають не пасивними слухачами, а найактивнішими учасниками, оскільки в порівнянні з іншими структурними підрозділами університету бібліотека має
найкращі для цього можливості.
Прикладом активної співпраці є спільна організація факультетом
культурології, науковою бібліотекою КНУКіМ та братньою студентською
родиною університету благодійної акції на підтримку бійців АТО «Моє ім’я
Україна», що відбулася у 2015 році напередодні Дня захисника України.
Посилилась виховна роль виставкової роботи у культурно-просвітницькій діяльності бібліотеки. Саме книжкова виставка є засобом розкриття інформаційних ресурсів книгозбірні, її візитівкою, що зображає
стиль бібліотеки й творчі можливості персоналу.
У сучасних умовах бібліотечна виставка стає активним помічником
і читача, і бібліотекаря в організації читання; їй притаманні такі риси,
як актуальність, динамічність, оперативність. Відсутність жорстких
рамок в організації виставок сприяє розвитку творчості, збагаченню
бібліотечного досвіду. Книжкові виставки, що експонуються у бібліотеці
університету, присвячуються як видатним особистостям, знаменним
датам, так і актуальним темам, оновлювалися постійно дієві виставки:
«Нові надходження» та «Наукові праці викладачів».
Особливого значення просвітницький аспект виставкової діяльності
набуває на сучасному етапі, коли основною проблемою освіти стає
не просто засвоєння постійно зростаючого обсягу знань чи орієнтація
в неконтрольованому потоці інформації, але й отримання, створення
знання, якого немає, та необхідність в якому назріла. Бібліотечна
виставка, як синтетичний продукт на основі різноманітної інформації,
і створює таке нове знання. За останні роки виставки змінилися за
змістом і стилем оформлення.
Пошук нових підходів до організації тематичних книжкових виставок
проявляється в урізноманітненні їх видів та напрямків. Суттєвою
відмінністю їх від традиційних розгорнутих тематичних виставок
минулих років є: оформлення і дизайн; невелика кількість літератури;
наявність допоміжних елементів, численних цитат та анотацій, графіків
та таблиць, ілюстрацій та іншого матеріалу, що забезпечує діалог із
читачем; наявність Інтернет-адреси. Таке оформлення дає змогу читачам
отримати більш повну інформацію з даної теми.
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Проте впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій потребує теоретичного осмислення та практичного використання
у виставковій діяльності нових можливостей, у тому числі й мультимедійних.
Сьогодні створюється нова модель наукової бібліотеки, яка передбачає
оптимізацію доступу користувачів до бібліотечних зібрань. Прикладом
цього є віртуальні виставки-презентації, завдяки яким читачі дізнаються
про нові надходження, про наявність наукової, навчальної та періодичної
літератури, присвяченої конкретній історичній події чи історичній постаті.
Під цим поняттям різні фахівці розуміють і презентацію книг
в електронному форматі PowerPoint, і електронну виставку повністю
оцифрованих видань, і повні цифрові авторські колекції творів. Термін
«віртуальна книжкова виставка» найчастіше використовується коли
говорять про виставку, розміщену на веб-сайті бібліотеки. Її безумовною
перевагою є те, що це – умовно не обмежений у часі та просторі захід,
який реалізується шляхом використання Інтернет-ресурсів, у межах якого
бібліотека має можливість розмістити текстову інформацію, графічне,
аудіо- або відеозображення експонатів, що розкривають зміст виставки.
Крім того, використання нових технологій дозволяє досягти не лише
високої якості зображення, але й своєрідного «ефекту присутності»,
що надзвичайно впливає на емоційне сприйняття і створює відчуття
справжності подій.
На веб-сторінці бібліотеки університету періодично розміщуються
віртуальні виставки, приурочені до днів народження відомих діячів
культури і науки України та закордоння, наприклад: до 140-річчя від
дня народження Джека Лондона, 125-річчя від дня народження Михайла
Булгакова, 245-річчя від дня народження Вальтера Скотта, 160-річчя від
дня народження Івана Франка. З нагоди державних та професійних свят
презентувалися виставки до: Міжнародного дня поезії, Всесвітнього дня
книги і авторського права, Дня журналіста, Дня українського кіно, Всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного дня музики та Року англійської
мови. При виборі тієї чи іншої форми оформлення виставок проявляється
духовний та професійний потенціал бібліотекарів, їх винахідливість,
творчий підхід, можливість показати своє світосприйняття, проявити
естетичний смак, здатність задовольнити читацькі уподобання, індивідуальні якості як фахівця, так і особистості.
Отже, у процесі організації життєдіяльності студентів у культурноосвітньо-виховному просторі сучасного вищого навчального закладу
складається система цілей, які орієнтують педагогічний персонал на
розвиток виховання студента передусім як громадянина, як фахівця,
як високоморальної, інтелігентної, творчої, конкурентоспроможної
особистості, як культурної людини.
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Відділи культурно-просвітницької та виховної роботи забезпечують
пропаганду й популяризацію книжкового фонду та найкращих надбань
суспільства в галузі науки, культури, мистецтва, літератури.
Про сучасну студентську молодь хотілося б із деяким смутком
зауважити, що вона, у зв’язку з експансією інформаційних технологій,
Інтернету менше любить і цінує книгу. А книга – це не лише паперовий
носій інформації, це, впродовж багатьох століть, символ знання, культури.
Цю недостатню любов до книги мусимо долати.
У бібліотеці вишу має бути створена така атмосфера, в якій кожен
одержував би задоволення від творчості, від спілкування одне з одним.
Сьогодення вимагає від бібліотек якісно нового підходу до своєї діяльності.
Але незмінним повинен залишатися творчий підхід бібліотекаря до
своєї справи, прагнення до самовдосконалення, поповнення свого
інформаційного багажу – адже, щоб впливати на духовний розвиток
молоді, потрібно самому бути розвиненою особистістю. Специфіка
виховної роботи – це забезпечення здорового морально-психологічного
клімату, теплих взаємин у системі «бібліотекар – студент», відчуття
психологічного комфорту. У процесі виховної роботи значне місце
належить спілкуванню бібліотекаря та студентів: спілкуванню, яке
засноване на принципах партнерства, взаєморозуміння та взаємоповаги.
Одне з головних призначень бібліотек ВНЗ – через книгу сприяти
комплексному вирішенню завдань гармонійного розвитку молоді, бути
осередком духовного спілкування, творчої та інтелектуальної діяльності
й дозвілля студентів.
Культурно-виховні заходи та популяризація головних загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини шляхом
реклами книги є метою культурно-просвітницької та виховної роботи
бібліотеки ВНЗ. Бібліотека ВНЗ повинна орієнтуватись на основну групу
користувачів, з якими вона працює. І хоча пріоритетним напрямком
культурно-просвітницької діяльності бібліотек вважається пропаганда
історико-культурного надбання українського народу, тематика виставок, їх послідовність та підбір літератури визначаються навчальною
програмою, знаменними календарними датами тощо.
Виховання молоді – це творча справа, яку не можна підганяти під
шаблон. «Виховання, – стверджував А. Макаренко, – це процес соціальний
у найширшому розумінні цього слова. Виховує все: люди, речі, явища, та
перш за все й понад усе – люди». Змінюється характер сучасного виховання:
він орієнтується на особистість і розвиток творчої індивідуальності.
Необхідне впровадження нових форм, методів, засобів виховної роботи.
Отже, духовно-моральна та культурно-просвітницька робота
бібліотеки КНУКіМ має свою мету, принципи, зміст, форми та методи
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й завжди була та є пріоритетною в системі соціалізації особистості,
підготовки до життя й праці в суспільстві, вихованні потенціалу
студентської молоді. Суттєва роль у реалізації змісту такої роботи у ВНЗ
України належить бібліотеці – важливій ланці в системі виховної роботи
зі студентською молоддю. Саме творчий підхід працівників до всіх без
винятку форм і методів роботи в бібліотеці ВНЗ сприяє формуванню
духовно-моральних цінностей студента. Ефективності реалізації
духовного виховання студентської молоді сприятиме організація
проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих
столів, а також впровадження нових підходів, форм, методів культурнопросвітницької діяльності в бібліотеці.
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СУЧАСНІ ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ – ЗАПОРУКА УСПІХУ
РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ У МАЙБУТНЬОМУ
Безперечним є факт, що книга була є і буде одним з основних
джерел інформації, джерелом знань, проявом внутрішнього світу
автора, носієм духовних та інтелектуальних цінностей суспільства
тощо. Однак сьогодні інформаційне суспільство вносить свої корективи
у доступність інформації, способи її передачі, методи роботи з нею.
Безперечно сьогодення (завдяки сучасним комунікаціям) відкриває
двері у світ доступності знанням.
У бібліотечній галузі сучасні професійні комунікації дають можливість
задовольняти потреби користувачів, збільшити попит щодо бібліотечних
послуг, залучати майбутніх читачів, утримувати увагу широкого кола
науковців та студентів.
Одним зі способів спілкування з користувачами бібліотек, безумовно,
є тематичні виставки. Саме завдяки їм відвідувачі мають змогу дізнатися
багато нової та корисної інформації, поспілкуватися з фахівцями різних
напрямків діяльності й обрати для себе необхідні книжки.
Також останнім часом користувачі дуже активно беруть участь
у різноманітних розіграшах і акціях, організованих співробітниками
бібліотек.
Формується вікторина з цікавими питаннями різних освітніх предметів. Усі учасники мають необхідну літературу, в якій криються відповіді
на всі поставлені питання та обмежений час на їх пошук. Переможці
визначаються шляхом найбільш правильних відповідей за менший
період витраченого часу та заохочуються призами.
Шалену популярність, особливо серед молоді, набула дуже корисна
та цікава інтерактивна гра «тематичні клуби читачів», в основу якої
покладено два метода комунікації (обмін книжками й круглий стіл).
Бібліотечні фахівці торкаються найцікавіших тем, запрошують взяти
участь всіх охочих та надають необхідні книжки читачам. Усі учасники
за певний час мають прочитати по одній книжці. Через визначений
час (за круглим столом) проводиться зустріч, де учасник клубу має
10–15 хв. для висловлення думки стосовно прочитаної книги. Таким
чином кожен учасник клубу має змогу отримати інформацію у вигляді
анонсу усіх найцікавіших книжок.
Однак, серед усіх можливих сучасних професійних комунікацій,
найпоширенішим явищем в усьому світі сьогодні є Інтернет комунікація.
Про це свідчить активний розвиток інформаційного суспільства. На те
є свої переваги:
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•• максимальна доступність інформації у будь-який час не залежно
від місця знаходження користувача;
•• доступ до інформації людей з обмеженими можливостями;
•• економічна обґрунтованість та ін.
Саме тому в усьому світі останнім часом було приділено таку величезну увагу веб-комунікаціям. Все більше і частіше ми спостерігаємо,
як сучасні бібліотеки створюють сайти, які виконують комунікаційну
функцію. Особливу роль у формуванні сучасних бібліотечних комунікацій займають соціальні мережі, блоги, форуми, тощо. Завдяки цим
інструментам користувач має доступ до фонду електронних книжок
і віртуальних виставок, інформацію стосовно надходжень нових видань,
і запланованих заходів та можливість постійного зворотного зв’язку
з бібліотекою.
Сучасні професійні комунікації сьогодні перебувають у часі постійної
модернізації. Ще 10 років тому не можливо було уявити, що бібліотечні
комунікації зазнають таких суттєвих змін. Змінюється час і користувачі
стають ще більш вибагливими. Для збільшення попиту серед користувачів
бібліотечна галузь сьогодні має бути максимально готовою до нових
методів та засобів комунікацій. Саме без цих інноваційних методів
не можливо розвивати та удосконалювати професійні комунікації
у майбутньому. Адже дуже цікаво було б знати, яких саме позитивних
змін зазнає бібліотечна галузь ще через 10 років.
Федюшина Л. В. Сучасні професійні комунікації – запорука успіху розвитку бібліотечної галузі у майбутньому /
Л. В. Федюшина // Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук.
семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). – Київ, 2018. – Вип. 1. –
С. 106–107.
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БІБЛІОТЕКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
У час становлення сучасного інформаційного суспільства, де знання
та інформація продукуються в єдиному інформаційному просторі,
уже не потреба, а необхідність виходити на новий рівень діяльності
(функціонування) бібліотек. Рівень інформаційного виробництва
на даному етапі набрав неймовірних обертів, і щоб не потонути
в інформаційному потоці, інформацію потрібно структурувати.
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Основною метою сучасної бібліотечної системи в Україні є створення
єдиного всеукраїнського інформаційного простору та його якісна
інтеграція у світовий інформаційний простір. І це питання є нагальною
потребою сьогодення. Адже ми живемо в інформаційному суспільстві
та в час, коли так динамічно розвиваються технології, необхідно
відслідковувати тенденції технологічного прогресу, що вимагають
відповідних змін та трансформацій. І саме з бібліотек варто починати,
адже це інформаційний соціальний інститут, що забезпечує право
доступу користувачів до інформації.
Якщо говорити про університетські бібліотеки, то це питання набуває
ще більш вагомого значення. Інформація – це важливий економічний,
політичний, та соціокультурний ресурс людства, а заданий рівень
її розвитку, і в першу чергу доступності, визначає і рівень та якість
вищої освіти. А виходячи з обсягів інформації, яка стрімко зростає,
виникла і потреба у нових формах роботи. Безперечно, що такий процес
супроводжується і значними змінами в сферах людської діяльності
і бібліотечна не являється винятком.
Наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв у своїй діяльності активно використовує інформаційні
технології: електронний каталог (24/7), розробляє медіа-продукти
(бібліотрансформер, буктрейлери, відеоновини, презентації, віртуальні
виставки), які представлені на Web-сайті. Також до інноваційної
діяльності бібліотеки віднесемо створення повнотекстових баз даних.
Звичайно, що Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв активно веде сторінки в соціальних мережах – Facebook та Instagram. Така діяльність ще й активно рекламує як
саму бібліотеку так і її послуги та інноваційні проекти.
Як зазначає І. М. Діденко: «Ефективність інформаційно-аналітичного
обслуговування бібліотекарів залежить не лише від грамотно
побудованого процесу їхнього інформування, а й від їхньої особистої
ініціативи, прояву зацікавленості, рівня інформаційної культури,
розвинених інформаційних потреб» [2, с. 47].
З цього випливає ще одне важливе питання – рівень професіоналізму
бібліотечних працівників, які забезпечують інформаційну підтримку
освіти у закладах вищої освіти. Їхньої готовності до взаємодії з сучасними інфраструктурами, новітніми носіями інформації та новітнім інформаційним середовищем, готовності до впровадження бібліотечних
інновацій та формування нових можливостей для користувачів.
«Діяльність наукової бібліотеки впливає на всі підрозділи університету. З кожним днем її роль у забезпеченні навчального процесу лише
збільшується, разом з тим збільшується і рівень відповідальності за
409

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
надану інформацію. Якщо порівнювати з іншими структурними
підрозділами вишу, бібліотека – більш чутлива до змін, оскільки її
стосуються практично всі процеси, що відбуваються чи плануються
в університеті. Для того, щоб залишатися на відповідному високому рівні
в структурі вишу, бібліотека та її співробітники повинні максимально
заявити про себе, свої ресурси, обґрунтувати необхідність тих чи інших
рішень», – зазначає у статті «Бібліотека університету як простір соціокультурної та наукової комунікації» заслужений працівник культури
України Ігор Савич Бондар [1, с. 58].
Отже, університетська бібліотека відіграє значну роль у формуванні
інформаційного простору та є його невіддільним елементом. Рівень
розвитку бібліотеки, її технологічне оснащення впливає на формування
інформаційної обізнаності, забезпечення доступності, відкритості
інформації та через створення єдиного інформаційного простору формує
інформаційну культуру.
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БІБЛІОТЕКА ЯК БРЕНД
В умовах сучасності, коли бібліотеці важко конкурувати з інтернетпростором, відео-, кінопродакшеном та масмедіа, для популяризації
та просування своїх послуг варто її розцінювати не лише як спосіб
отримання інформації чи наукову установу, а як бренд в першу чергу.
У підручнику М. М. Поплавського зазначено: «Бренд – це повний
комплекс ідентифікаторів фірми чи продукту, що включає назву, графічну
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або іншу (звукову, відео- і т.ін.) символіку і розрахований на сукупність
уявлень та очікувань споживача» [3, с. 16].
Трансформаційні зміни та процеси у суспільстві в час інформаційної
ери стають основою для змінення пріоритетів як в організації основи,
так і в діяльності сучасної бібліотеки. Отже, з самого початку створення
й протягом всього існування кожної бібліотеки окремо потрібно користуватися інструментами керування, розкрутки та просування з основ
брендингу з побудовою власного іміджу та з підтримкою соціального
маркетингу. Але й на вже давно заведену установу можна застосувати
дану модель.
При створенні нової установи чи нової стратегії для вже сталої бібліотеки
потрібно орієнтуватись, передовсім, на сучасну молодь та прагнути зробити
так, щоб книгозбірня стала привабливим місцем для проведення вільного
часу. Дана модель базується на п’ятьох основних аспектах: кваліфікований
персонал, мультимедійність фонду, різноманітність заходів, інтеграція
новітніх тенденцій в роботі та переймання досвіду, розбудова або
переобладнання (переоснащення) фондів [4].
По-друге, варто належним чином зосередитися на використанні
новітніх цифрових технологій та можливостей в рекламі продуктів та
послуг бібліотеки. Адже варто спілкуватися з цільовою аудиторією її
мовою, а мова молоді це інтернет та соціальні платформи. Тому саме
SMM має бути основним каналом просування та обміну інформацією
з користувачами.
Кваліфікований персонал – це запорука успіху у будь-якому бізнесі чи
справі. Це працівники не тільки з достатнім рівнем освіти, професійних
знань та бажанням до роботи, зі знанням основ етики, навичками
відповідними сфері праці, з вміннями коректного спілкування та чистою
мовою, а й найважливіше та й найбажаніше з чітким уявленням про
ту загальну справу, що вони разом створюють той імідж за який кожен
відповідає особисто, про той бренд, що вони несуть у маси та любов до нього.
Задля покращання роботи персоналу існує низка заходів, котрих
дотримуються керівники більшості бібліотек України. Це і різноманітні
профорієнтаційні роботи і курси підвищення кваліфікації, тренінги
та семінари, тімбілдинги, лекції та професійні зустрічі. На прикладі
Наукової бібліотеки КНУКіМ працівники постійно відвідують конференції
та лекції, організовані Українською бібліотечною асоціацією, одним
з останніх був семінар на тему «Бібліотека як бренд міста», що відбувся
на базі Гете-інституту (Goethe institute Ukraine).
Бібліотекам доводиться опановувати цифрові технології та формувати
медіатеки. Досвід Мюнхенської міської бібліотеки зі слів заступниці
директора Астрід Ліпельт-Калуш: «частки друкованих видань та видань
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в аудіо- чи відеоформаті складають 30% і 70% відповідно. Ми акцентуємо
увагу на аудіовізуальних медіа. Дуже важливо, щоб всі нові мультимедійні
надходження відразу інтегрувалися у систему книгозбірень і були
доступні відвідувачам. Ми вирішили, що наш фонд має формуватися
з урахуванням трендових тем. Йдеться про те, що британці називають
«лайфстайл» – мода, модні види спорту, ігри, техніка й нові медіа. Серед
аудіовізуальних медіа центральну частину нашого фонду складають
фільми в DVD та Blue-Ray-форматах. Також ми маємо потужний фонд
з іграми для приставок різних форматів».
Різноманітність заходів та інтеграція новітніх тенденцій в роботі та
переймання досвіду. Цікаві зустрічі та презентації як з літературними
митцями так і з відомими діячами культури, клуби-лекторії, тематичні
виставки до видатних подій, букфести та організація буккросингу,
брифінги та прес-конференції, літературо-музичні вечори, квести та
розважальні цікавинки до свят – ось неповний перелік активностей,
які наразі практикуються майже у всіх бібліотеках світу. Так само
і у рідній Науковій бібліотеці КНУКіМ івент-календар заповнено
на кожен день, адже колектив поповнили молоді спеціалісти
з багатою фантазією. З найцікавішого це креативні дрібнички від
читального залу, котрі приходяться студентам до душі. Наприклад,
бібліопередбачення – невеличкі листівки з афоризмами та цитатами
літературних бестселерів. Кожен зі студентів після обслуговування
обирає папірець навмання і кожного разу дивується, наскільки
правдивим є передбачення.
Бібліотека приваблює користувачів не лише багатющим зібранням
літератури, а й комп’ютерними залами, Wi-Fi, зручними, затишними
зонами відпочинку. А якщо відвідувачеві хочеться почитати влітку на
свіжому повітрі, то для цього створено й таку можливість. Також у холі
бібліотеки діє кафе, яке небезпідставно можна вважати літературним,
адже тут усі охочі обговорюють останні літературні новинки, не
заважаючи тим, хто працює в читальних залах [1, с. 17].
Все має бути для комфорту, від столиків та диванчиків до дитячих
куточків та снек-барів, кінозалу в читальній залі з проектором.
Щодо Наукової бібліотеки КНУКіМ можна сказати, що сайт дійсно
на відповідному рівні та вчасно наповнюється. Також власну сторінку
книгозбірня має у Facebook та Instagram. Загалом поняття бренду доволі
широке і при побудові іміджу немає дрібниць, все має бути доцільним.
«Бібліотека майбутнього повинна стати не тільки простором для вільного спілкування, самореалізації, освіти й творчості, а й загальнодоступним інформаційно-дозвіллєвим центром, котрий акумулюватиме
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різноманітні інформаційні потоки та забезпечуватиме рівноправний
доступ усім соціальним групам до достеменної інформації і знань,
а її соціально-орієнтовані сервіси охоплюватимуть усі сфери життєдіяльності суспільства» [2, с. 5].
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БІБЛІОТЕКА У ЧАС ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Формування громадянського суспільства – це довготривалий
складний процес, який охоплює всі сфери життя держави й суспільства.
Це безперервний комунікаційний процес, мета якого самоорганізація,
самовідтворення різноманітних інтересів і прав людей та розвиток
демократії. Розбудова громадських організацій, які є виразниками інтересів
пересічних громадян, спирається і на інформаційну забезпеченість.
Надання інформації, її поширення, використання здійснюється в тому
числі, і завдяки діяльності бібліотек як центрів комунікацій.
Існує певний ланцюг, а саме: інформація – комунікація – держава.
Бібліотека посідає певне місце в цьому ланцюгу і її діяльність сприяє
гармонізації більшості видів та форм поширення інформації та знань.
Користувачі бібліотеки прямо або опосередковано є учасниками
еволюційного розвитку громадянського суспільства. Використовуючи
надану бібліотеками інформацію, вони, застосовуючи свої знання
в суспільній практиці, посилюють вплив громадянських організацій,
об’єднань, рухів – всіх недержавних організацій методами інформаційного
впливу з метою вирішення своїх завдань на державотворення.
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Відбувається формування суспільної свідомості, яка у свою чергу
породжує існування суспільних відносин, які потребують унормування
і стають нормами для існування державних інститутів.
«Побудувати демократичну, соціальну, правову державу неможливо
без тісного взаємозв’язку держави та громадянина, їх злагодженої роботи
й ефективного контролю за діяльністю органів державної влади з боку
громадськості» [1, с. 104].
Демократичні перетворення в державі надають можливість збільшити
кількість, або хоч не скоротити кількість книгозбірень, збагатити їхні
фонди, забезпечити належною кількістю комп’ютерів, розширити базу
періодичних видань як різновиду науково-інформаційної продукції і тим
самим забезпечити самоосвіту та самовиховання, розвинення світогляду,
підсилення інтелектуального розвитку. В інформаційному суспільстві,
завдяки злагодженій роботі бібліотек, відбувається створення нових
знань шляхом інтелектуального оброблення інформаційних масивів. Щоб
зацікавити читачів, необхідно не лише викликати інтерес до видання,
а й затримати їхню увагу, стати постійною інтелектуальною складовою
життя особистості в комунікативній взаємодії держава – громадянське
суспільство.
«Комунікаціям належить особливо важлива роль у становленні,
функціонуванні та еволюції громадянського суспільства та його
інституцій… у інформаційному суспільстві саме комунікаціям належить
вирішальна роль у питаннях прогнозування та реалізації внутрішньодемократичного розвитку як окремих країн, так і окремих регіонів
планети й світової спільноти у цілому за умов інтенсифікації світових
інтеграційних процесів» [2, с. 3].
Наукова бібліотека КНУКіМ сьогодні працює над оновленням змісту
цінностей вищої школи, така робота відбувається з використанням
європейських стандартів у навчальних програмах, підручниках, покажчиках, веб-сторінках тощо. Ціннісна складова бібліотечної діяльності
сконцентрована щодо професійної орієнтації, соціально-педагогічної,
науково-освітньої та самоосвіті й самовихованню. Розширення світогляду, розблокування національної пам’яті, європейський вектор розбудови, сучасні інноваційні зрушення наукової бібліотеки КНУКіМ можна
співвіднести з повсякденною наполегливою працею щодо розбудови
громадянського суспільства. Інформаційне супроводження керівного
складу КНУКіМ, професорсько-викладацького складу, студентів, наукових співробітників піднімає на вищий щабель якість навчального процесу, підсилює комунікацію, сприяє поглибленню знань і тим
самим стає рушійною силою щодо задоволення інформаційних потреб
громадянського суспільства.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ
ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО
Людина майбутнього буде жити в розвинутому інформаційному
суспільстві, в «суспільстві знань», саме там існування, розвиток та творчі
досягнення особистості будуть формуватися відповідно до інформаційно-знаннєвої парадигми або, інакше кажучи, відповідно до моделі або
зразка того самого суспільства, в якому вона буде діяти. Людина майбутнього буде реалізовувати себе на підґрунті та за допомогою визнаних світом наукових досягнень людства. Світ знань сформує майбутні
орієнтири особистості, надасть науковий інструментарій у процесі її
практичної діяльності, звільнить її від негативних стереотипів щодо
суспільно-політичного життя через інтенсивний розвиток аналітичного
і критичного мислення.
Слід зазначити, що інформаційно-комунікаційні технології сьогодення,
Інтернет, засоби масової комунікації сприяють швидкісному розвитку
та формуванню обізнаної у всіх сферах життя особистості, здатної до
всебічного саморозвитку, але і одночасно ставлять перед людиною
складні завдання. Такі завдання певною мірою можуть породжувати
проблеми самотності, складності соціалізації особистості, дезорієнтацію
її в суспільному житті. Будь-який творчий розвиток людини – це рух
вперед, в майбутнє, що потребує формування оточення, з огляду на яке
можна креативно мислити та сміливо діяти. Та хоча в інформаційному
суспільстві майбутнього наріжним каменем стають інформація і знання
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в глобалізованому інформаційному просторі, майбутня творча особистість
повинна спиратися на багаторівневі, комплексні знання, які включають
як наукові, так і емпіричні, що формуються під впливом спостереження
й аналізу явищ дійсності. Причому, якщо наукові знання є результатом
узагальнення, осмислення фактів об’єктивної дійсності, емпіричні
знання є результатом пристосування людини у суспільстві, результатом
її освіти, виховання, релігійного віросповідання, «історичної мудрості»
всіх минулих поколінь тощо. Наукові знання переосмислюють житейські
знання, а згодом перетворюються на новітні постулати наукових теорій.
«На початку ХХI століття в контексті антропоцентризму суспільства
громадська думка намагається повернутися до християнських витоків,
гуманістичних традицій, поглядів на людське життя з висоти духовноморальних орієнтирів. Орієнтація на групово-кооперативну систему
цінностей могла б стати основою духовного життя України нового
тисячоліття й усвідомленого саморозвитку особистості» [1, с. 12].
Переосмислення гуманістичного ставлення до людини в інформаційному
суспільстві набуває певних проявів щодо відношення суспільних
інституцій до блага окремого громадянина. Людина, озброєна новими
знаннями в сучасному світі, не може діяти вільно без моральноетичних норм, які спрямовані на визнання цінності окремої людини як
особистості, її життя, свободи, її блага, як вищої норми роботи соціальних
інститутів. Суспільний порядок для людини майбутнього повинен
підтримуватися таким устроєм розвинутої демократичної держави, де
право на владу надається людині знань – розвинутій, обізнаній, освіченій,
високо культурній особистості, здатній впроваджувати гуманістичні
ідеї в будь-які сфери суспільного життя.
Інформаційно-знаннєва парадигма передбачає не спрощений, а навпаки – багаторівневий порядок побудови сукупності наукових установок,
які визнаються різними науковими школами і здатні здійснювати рух
наукової думки вперед. Багаторівневість і багатовекторність утворює
підстави для такого освоєння та користування знаннями, здобутими
людством, які врешті не будуть знищувати всі надбання цивілізації, а навпаки, будуть здатні йти шляхом гуманістичного ставлення до людини,
орієнтації до вільного вибору джерел інформації та одночасно захисту
від спотвореної інформації.
«Доведений суперечливий за домінантними тенденціями вплив
процесу розбудови інформаційного суспільства на процес соціального
формування особистості, що знаходить свій прояв як у всебічному
розкритті та прояві індивідуально-особистісних якостей індивіда,
реалізації його прагнень до соціальної ідентифікації й соціальної
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динаміки, перетворенні в активного суб’єкта суспільних відносин,
соціальної й культурної творчості, так і втраті особистістю своєї
індивідуальності та національної соціокультурної ідентичності,
соціальній інфантильності, падінні моральності, абсолютизації прагнень
до задоволення матеріальних і природних потреб» [2, с. 7].
Інформаційно-знаннєва парадигма формування людини майбутнього
передбачає активізацію суспільних інституцій у боротьбі з негативними
наслідками соціальної апатії, зневіри особистості, інфантильності,
нехтування морально-етичними нормами. На жаль, людина майбутнього
схильна до послаблення уваги до оточення, до людських потреб, подій
суспільного життя. Пригнічення «внутрішнього імунітету» руйнівними
силами, що дезорієнтують суспільну свідомість, байдужість до державотворення і водночас нечуваний прояв національно-патріотичних
почуттів створює умови до проявів деструкції, нехтування гуманістичними
ідеалами, зневіри у соціальні перетворення. Руйнування, або загальний
протест, а саме: всі проти всіх, як гасло сьогодення формує майбутні
покоління. У такий спосіб, виникають підстави для ствердження бінарного
характеру взаємодії людини й суспільства. Новітні умови вносять суттєві
зміни у формування особистості, її соціалізацію. У свою чергу, людина
формує спільноту й модернізує правила співіснування у новітньому
суспільстві.
І саме тут на перший щабель піднімається питання озброєності
людини майбутнього всебічними науковими та життєвими знаннями.
Людині майбутнього має бути притаманний більший вплив зовнішнього
соціокультурного середовища на її особистість, зростання самосвідомості,
актуалізація інтелектуальних якостей. Погляди й ідеї людини майбутнього
будуть носити відбиток знань сьогодення і минулих поколінь. Гасло
людини майбутнього – це фактор прогресу інтелектуальних ресурсів
налаштованої на це частини соціуму та запорука світового прогресу
в умовах глобалізації.
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СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА ЕВОЛЮЦІЯ
БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодні глобалізований світ сприймається в тому числі як простір
для соціально-комунікативної діяльності та в цьому просторі певне місце
посідають бібліотеки – центри комунікативної взаємодії, які беруть на
себе розвиток і подальше поширення нових методів, заходів, способів
роботи з читачами в інформаційному середовищі.
Усні й письмові масові комунікації поступилися, хоча й існують
і будуть існувати надалі, електронній, яка призвела до зміни кількісного
складу учасників комунікаційного процесу та обсягів інформації.
Електронні засоби зв’язку еволюційно вплинули на обсяг трансльованої
інформації завдяки мережі Інтернет. Інформаційний простір завдяки
комунікації відтворює культурні цінності, незалежно від ідеології,
релігії, національностей і примножує можливості бібліотек. Користувачі
бібліотек зацікавлені у швидкому і якісному наданні послуг і ці послуги
завжди мають інформаційний характер.
Сучасний світ переживає стадію постінформаційного суспільства – це
«суспільство знань» та ера електронних комунікацій. Інформаційні
технології сприяють розширенню комунікацій, стають важелем впливу
на світогляд людини, формуванню нового суспільно-орієнтованого
пласта людей, підкорених суспільно значущій меті бути учасником
комунікативного процесу. В процесі будь-якої життєвої ситуації
молодь завжди залучає Інтернет. Швидкість, зручність, доступність
всесвітньої мережі стають найвагомішими інструментами у спілкуванні
в глобальному просторі, де користувач бібліотеки може знайти відповідь
на будь-яке питання.
«Інформація й знання як головні рушійні сили розвитку соціуму
та інформаційні ресурси як стратегічні ресурси суспільства; глобальна
інформатизація, стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних
технологій як основа нової економіки знань; новизна, швидкоплинність,
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прискорення як найхарактерніші риси знання; 6–8 – річний цикл
оновлення виробничих і соціальних технологій; безперервна освіта
і здатність до перекваліфікації як невіддільна частина збереження
соціального статусу особистості» [1, с. 106].
Таким чином інформаційний простір поглинає суб’єкти соціальнокомунікативної взаємодії і існує у двох вимірах: віртуальному і реальному.
Слід зазначити, що віртуальний простір так само «реальний» і без
нього неможливо сьогодні обійтися як і реальний вимір. Користуючись
Інтернетом користувачі бібліотек, як і будь-які пересічні громадяни,
перетинають кордони країн, здобувають знання, поширюють соціальну
комунікацю, але залишаються часто поодинокі щодо своїх почуттів,
бажань та смаків.
Саме тому бібліотеки дійсно об’єднують своїх користувачів за допомогою залучення до обговорення та участі у суспільно значущих подіях.
Це можуть бути зустрічі з видатними людьми: поетами, композиторами,
письменниками й навіть політиками; це можуть бути майстер-класи
та вебінари професіоналів, які поширюють свої здобутки серед зацікавленої аудиторії. Одночасно Інтернет перенесе ці вебінари у простір без
кордонів і розширить аудиторії потенційних користувачів. Взаємозалежність і взаємодія віртуального і реального простору забезпечує
існування людини у сучасному вимірі соціуму.
Соціально-комунікативна еволюція бібліотечної діяльності проходить
під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, що постійно
розвиваються і стають невіддільною частиною суспільного розвитку.
Забезпечення доступу до електронних документів, доступ до консультування, доступ до соціокультурної діяльності тощо є одним зі способів
взаємодії сучасної бібліотеки і користувача.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ
ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Світова наукова думка визначає перехід людства до третьої стадії
розвитку цивілізації, тобто такого розвитку, який породжує «інформаційне суспільство», логічним й закономірним продовженням попередніх
етапів розвитку соціуму. В останні три десятиріччя філософсько-епістемологічний, філософсько-етичний і філософсько-соціологічний аспекти
усвідомленого саморозвитку особистості розроблялись Г. Ю. Глезерманом,
І. А. Донцовим, Ю. Я. Злотніковим, В. П. Кисєльовим, С. М. Ковальовим,
В. О. Лозовим, Д. С. Шимановським та ін. Особливості інформаційного
типу суспільства проаналізовано М. Кастельсом, постіндустріального –
Дж. Александером, Д. Беллом, А. Туреном.
Мета статті: проаналізувати та визначити філософсько-культурологічні
та ціннісні орієнтири «людини майбутнього» в інформаційному суспільстві
на сучасному етапі розбудови громадянського суспільства.
Виклад основного матеріалу: Закономірностями інформаційного
суспільства визначено наступні тенденції: збільшення значення, ролі
інформації, знань в глобальному інформаційному просторі, взаємодії
людей в процесі користування інформаційними ресурсами. Доступ до
інформаційно-комунікаційних ресурсів, зокрема Інтернету, посилює
вплив «всесвітньої мережі» на відцентрові процеси як всередині окремо
взятої держави, так і світового суспільного устрою, що призводить до
дезорієнтування щодо культурологічних вимірів існування особистості.
Колосальні масиви накопиченої інформації, швидкість розповсюдження, відсутність важелів впливу на появу «фейкової інформації» дезорієнтують суспільну свідомість, тоді як культура та світові надбання
знань вимагають спокою, врівноваженого ставлення, формують межі
необхідної величини так званого мосту між минулим і сьогоденням.
За умови збереження культурологічного вектора розвитку суспільної
думки зберігається особливе, дбайливе ставлення до культурної спадщини народу, формуються перспективні напрями освітньої діяльності,
розкривається потенціал особистості, посилюється її роль у розбудові
«суспільства знань».
Сутність «суспільства знань» в загальноісторичному і цивілізаційному контекстах розкривається в поєднанні таких аспектів, як: інформаційно-комунікативний, системний, структурно-функціональний,
діяльнісний.
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З методологічної точки зору розвиток «суспільства знань» включає
антропологічні, онтологічні, аксіологічні чинники, що зображають рух
у глобалізаційному процесі до «суспільства знань».
«На основі вищезазначених підходів «суспільство знань» можна
визначити як систему концептуально оформлених поглядів та ідей
становлення і розвитку, що підтримує наявні в суспільстві когнітивні
ресурси й виражає інтереси інтелектуально налаштованої частини
соціуму, в основі яких відношення до знання як фактору прогресу та
розвитку суспільства як цивілізаційної парадигми» [5, с. 9].
Аксіологічні аспекти подальшого розвитку інформаційного суспільства
стикаються з розумінням зв’язку цінностей між собою, з соціальними
та культурними факторами і структурою особистості. Серед вчення про
цінності для культурно-історичного релятивізму, у витоків якого стояв
Дильтей, характерна ідея аксіологічного плюралізму, тобто множинності
рівноправних ціннісних систем, що визначаються історичним методом.
Сьогодні сприйняття реальності знаходиться під кутом багатовекторності
впливів об’єктивної дійсності та детерміноване життєвим досвідом
особистості, усією сукупністю переживань, культурних уподобань,
стійкістю, наступністю щодо всіх надбань світової культури, подальшим
бажанням особистості збагачувати свій власний досвід через опрацювання
нових знань та вмінь.
Слід зазначити, що в кінці ХХ ст. з’явилися нові концепції становлення сучасного типу соціуму, яке О. Тоффлер назвав «ерою знань».
В результаті виникло суспільство нової інформаційної індустріалізації, яке на перше місце ставить когнітивну працю, вимагає підготовки високоінтелектуальних працівників. Виробничою силою стають
інформація та знання, вони перетворюються на соціальний, культурний та економічний ресурс, на головні фактори бурхливого розвитку
інформатики, інформатизації, що сприяють подальшому розвитку
інтелектуального прогресу в Україні, створюють умови формування
конкурентоспроможної передової освіти. Ціннісні орієнтації вибудовуються при складності управлінських систем розвитку інтелектуального
прогресу, що потребує управління знаннями.
Наріжним каменем стає людина – громадянин, озброєний знаннями,
новітніми методами управління, соціально активний, з високими
культурними потребами та моральними переконаннями. Громадянин
Незалежної України, де честь і гідність особи вважається найвищою
цінністю та закріплені в Конституції України, готовий стати на захист
Вітчизни в наші складні часи.
Аксіологічний вимір формування інформації, когнітивної сфери, науки
і освіти, ціннісно зорієнтованої щодо пізнавального відношення людини
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до світу і світу іншої людини, формує людину нового типу, «громадянина
інформаційного суспільства». Такий громадянин України, що готовий
самореалізуватися у глобальному просторі, здатний не розгубитися
в складних життєвих обставинах, взяти на себе відповідальність не
тільки за себе, а і за майбутнє країни.
«Важливою особливістю інформаційної цивілізації, що розвивається,
є те, що в ній істотним чином зростає роль антропологічного чинника.
Звичайно ж, людина у всі часи була центром розвитку суспільства, але
в інформаційному суспільстві цей чинник стає критичним. І це необхідно
абсолютно чітко усвідомлювати. Тому і основна увага суспільства
має бути сконцентрована не на розвитку матеріальної сфери, як це
відбувається сьогодні, а саме на гуманітарних проблемах, пов’язаних
з розвитком і використанням людського потенціалу і, перш за все,
потенціалу особистості» [5, с. 1].
Людина майбутнього буде жити в розвинутому інформаційному
суспільстві, в «суспільстві знань», саме там існування, розвиток та творчі
досягнення особистості будуть формуватися відповідно до інформаційно-знаннєвої парадигми або, інакше кажучи, відповідно до моделі або
зразка того самого суспільства, в якому вона буде діяти. Людина майбутнього буде реалізовувати себе на підґрунті та за допомогою визнаних світом наукових досягнень людства. Світ знань сформує майбутні
орієнтири особистості, надасть науковий інструментарій у процесі її
практичної діяльності, звільнить її від негативних стереотипів щодо
суспільно-політичного життя через інтенсивний розвиток аналітичного
і критичного мислення.
Слід зазначити, що інформаційно-комунікаційні технології сьогодення, Інтернет, засоби масової комунікації сприяють швидкісному
розвитку та формуванню обізнаної у всіх сферах життя особистості, здатної до всебічного саморозвитку, але і одночасно ставлять перед людиною
складні завдання. Такі завдання певною мірою можуть породжувати
проблеми самотності, складності соціалізації особистості, дезорієнтацію
її в суспільному житті. Будь-який творчий розвиток людини – це рух
вперед, в майбутнє, що потребує формування оточення, з огляду на яке
можна креативно мислити та сміливо діяти. Та хоча в інформаційному
суспільстві майбутнього наріжним каменем стають інформація і знання
в глобалізованому інформаційному просторі, майбутня творча особистість
повинна спиратися на багаторівневі, комплексні знання, які включають
як наукові, так і емпіричні, що формуються під впливом спостереження
й аналізу явищ дійсності. Причому, якщо наукові знання є результатом
узагальнення, осмислення фактів об’єктивної дійсності, емпіричні знання є результатом пристосування людини у суспільстві, результатом її
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освіти, виховання, релігійного віросповідання, «історичної мудрості» всіх
минулих поколінь тощо. Наукові знання переосмислюють житейські
знання, а згодом перетворюються на новітні постулати наукових теорій.
«На початку ХХI століття в контексті антропоцентризму суспільства
громадська думка намагається повернутися до християнських витоків,
гуманістичних традицій, поглядів на людське життя з висоти духовноморальних орієнтирів. Орієнтація на групово-кооперативну систему
цінностей могла б стати основою духовного життя України нового
тисячоліття й усвідомленого саморозвитку особистості» [4, с. 12].
Переосмислення гуманістичного ставлення до людини в інформаційному суспільстві набуває певних проявів щодо відношення суспільних
інституцій до блага окремого громадянина. Людина, озброєна новими
знаннями в сучасному світі, не може діяти вільно без моральноетичних норм, які спрямовані на визнання цінності окремої людини як
особистості, її життя, свободи, її блага, як вищої норми роботи соціальних
інститутів. Суспільний порядок для людини майбутнього повинен
підтримуватися таким устроєм розвинутої демократичної держави,
де право на владу надається людині знань – розвинутій, обізнаній,
освіченій, високо культурній особистості, здатній впроваджувати
гуманістичні ідеї в будь-які сфери суспільного життя.
Інформаційно-знаннєва парадигма передбачає не спрощений, а навпаки – багаторівневий порядок побудови сукупності наукових установок,
які визнаються різними науковими школами і здатні здійснювати рух
наукової думки вперед. Багаторівневість і багатовекторність утворює
підстави для такого освоєння та користування знаннями, здобутими
людством, які врешті не будуть знищувати всі надбання цивілізації,
а навпаки, будуть здатні йти шляхом гуманістичного ставлення до
людини, орієнтації до вільного вибору джерел інформації та одночасно
захисту від спотвореної інформації.
«Доведений суперечливий за домінантними тенденціями вплив
процесу розбудови інформаційного суспільства на процес соціального
формування особистості, що знаходить свій прояв як у всебічному розкритті та прояві індивідуально-особистісних якостей індивіда, реалізації його прагнень до соціальної ідентифікації і соціальної динаміки,
перетворенні в активного суб’єкта суспільних відносин, соціальної
й культурної творчості, так і втраті особистістю своєї індивідуальності
та національної соціокультурної ідентичності, соціальній інфантильності, падінні моральності, абсолютизації прагнень до задоволення
матеріальних і природних потреб» [6, с. 7].
Інформаційно-знаннєва парадигма формування людини майбутнього
передбачає активізацію суспільних інституцій у боротьбі з негативними
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наслідками соціальної апатії, зневіри особистості, інфантильності,
нехтування морально-етичними нормами. На жаль, людина майбутнього
схильна до послаблення уваги до оточення, до людських потреб,
подій суспільного життя. Пригнічення «внутрішнього імунітету»
руйнівними силами, що дезорієнтують суспільну свідомість, байдужість
до державотворення і водночас нечуваний прояв національнопатріотичних почуттів створює умови до проявів деструкції, нехтування
гуманістичними ідеалами, зневіри у соціальні перетворення. Руйнування,
або загальний протест, а саме: всі проти всіх, як гасло сьогодення формує
майбутні покоління. У такий спосіб, виникають підстави для ствердження
бінарного характеру взаємодії людини і суспільства. Новітні умови
вносять суттєві зміни у формування особистості, її соціалізацію. У свою
чергу, людина формує спільноту й модернізує правила співіснування
у новітньому суспільстві.
Слід зауважити, що поняття «глобалізація» ввійшло в повсякденну
лексику порівняно нещодавно. Однак з ним тепер рахуються усі теоретики і практики сучасних світових процесів, описуючи інформаційне
суспільство.
«Глобалізація підсилила інтенсивність культурних обмінів, різко
розширила коло тих, хто робить нескінченний процес переходу з одного
культурного світу в інший. По суті, вона зробила прозорими межі для
талантів, зняла обмеження на переміщення з країни в країну видатних
виконавців, диригентів, художників, режисерів… Результати творчості
геніїв в умовах глобалізації перестають бути надбанням тієї чи іншої
нації, а стають надбанням усього людства» [2, с. 4].
«Суспільство знань» можна визначити як систему концептуально
оформлених поглядів та ідей становлення і розвитку, що підтримує наявні
в суспільстві інтелектуальні ресурси і виражає інтереси інтелектуально
налаштованої частини соціуму, в основі яких відношення до знання як
фактору прогресу та розвитку суспільства як цивілізаційної парадигми»
[3, с. 10].
Отже, інформаційне суспільство в певному сенсі описується такими
самими процесами щодо культурологічного виміру буття особистості
в системі інформаційних викликів. Трансформація парадигми розвитку
суспільства актуалізує ціннісні орієнтири, що вибудовувалися на
засадах опрацювання значних інформаційних масивів, в змісті яких
органічно поєднані загальнолюдські цінності, гуманістичні ідеали, здатні
надати поштовх до саморозвитку гармонічно розвинутої особистості
в суспільному просторі України.
Формування громадянського суспільства – це довготривалий складний процес, який охоплює всі сфери життя держави і суспільства. Це
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безперервний комунікаційний процес, мета якого самоорганізація, самовідтворення різноманітних інтересів і прав людей та розвиток демократії. Розбудова громадських організацій, які є виразниками інтересів
пересічних громадян, спирається і на інформаційну забезпеченість.
Надання інформації, її поширення, використання здійснюється в тому
числі, і завдяки діяльності бібліотек як центрів комунікацій.
Існує певний ланцюг, а саме: інформація – комунікація – держава.
Бібліотека посідає певне місце в цьому ланцюгу і її діяльність сприяє
гармонізації більшості видів та форм поширення інформації та знань.
Користувачі бібліотеки прямо або опосередковано є учасниками
еволюційного розвитку громадянського суспільства. Використовуючи
надану бібліотеками інформацію, вони, застосовуючи свої знання
в суспільній практиці, посилюють вплив громадянських організацій,
об’єднань, рухів – всіх недержавних організацій методами інформаційного
впливу з метою вирішення своїх завдань на державотворення.
Відбувається формування суспільної свідомості, яка у свою чергу
породжує існування суспільних відносин, які потребують унормування
і стають нормами для існування державних інститутів.
«Побудувати демократичну, соціальну, правову державу неможливо
без тісного взаємозв’язку держави та громадянина, їх злагодженої роботи
й ефективного контролю за діяльністю органів державної влади з боку
громадськості» [1, с. 104].
Демократичні перетворення в державі надають можливість збільшити
кількість, або хоч не скоротити кількість книгозбірень, збагатити їхні
фонди, забезпечити належною кількістю комп’ютерів, розширити базу
періодичних видань як різновиду науково-інформаційної продукції і тим
самим забезпечити самоосвіту та самовиховання, розвинення світогляду,
підсилення інтелектуального розвитку. В інформаційному суспільстві
завдяки злагодженій роботі бібліотек відбувається створення нових знань
шляхом інтелектуального оброблення широкого загалу інформаційних
масивів. Щоб зацікавити читачів, необхідно не лише викликати інтерес
до видання, а й затримати їхню увагу, стати постійною інтелектуальною
складовою життя особистості в комунікативній взаємодії держава –
громадянське суспільство.
«Комунікаціям належить особливо важлива роль у становленні,
функціонуванні та еволюції громадянського суспільства та його
інституцій… у інформаційному суспільстві саме комунікаціям належить
вирішальна роль у питаннях прогнозування та реалізації внутрішньодемократичного розвитку як окремих країн, так і окремих регіонів
планети й світової спільноти у цілому за умов інтенсифікації світових
інтеграційних процесів» [3, с. 3].
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Ціннісна складова бібліотечної діяльності сконцентрована щодо
професійної орієнтації, соціально-педагогічної, науково-освітньої та
самоосвіті і самовихованню. Розширення світогляду, розблокування
національної пам’яті, європейський вектор розбудови, сучасні інноваційні зрушення наукової бібліотеки КНУКіМ можна співвіднести
з повсякденною наполегливою працею щодо розбудови громадянського
суспільства.
Висновки:
Трансформація парадигми розвитку суспільства актуалізує ціннісні
орієнтири, що вибудовувалися на засадах опрацювання значних
інформаційних масивів, в змісті яких органічно поєднані загальнолюдські
цінності, гуманістичні ідеали, здатні надати поштовх до саморозвитку
гармонічно розвинутої особистості в суспільному просторі України.
Погляди й ідеї людини майбутнього будуть носити відбиток знань
сьогодення і минулих поколінь. Гасло людини майбутнього – це фактор
прогресу інтелектуальних ресурсів налаштованої на це частини соціуму
та запорука світового прогресу в умовах глобалізації.
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ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Світова наукова думка визначає перехід людства до третьої стадії
розвитку цивілізації, який визначається багатьма дослідниками як
«інформаційне суспільство», логічного й закономірного продовження
попередніх етапів розвитку соціуму. Закономірностями інформаційного
суспільства визначено наступні тенденції: збільшення значення, ролі
інформації, знань в глобальному інформаційному просторі, взаємодії
людей в процесі користування інформаційними ресурсами. Доступ до
інформаційно-комунікаційних ресурсів, зокрема Інтернету, посилює
вплив «всесвітньої мережі» на відцентрові процеси як всередині окремо
взятої держави, так і світового суспільного устрою, що призводить до
дезорієнтування щодо культурологічних вимірів існування особистості.
Колосальні масиви накопиченої інформації, швидкість розповсюдження, відсутність важелів впливу на появу «фейкової інформації»
дезорієнтують суспільну свідомість, тоді як культура та світові надбання
знань вимагають спокою, врівноваженого ставлення, формують межі
необхідної величини так званого мосту між минулим і сьогоденням.
За умови збереження культурологічного вектора розвитку суспільної
думки зберігається особливе, дбайливе ставлення до культурної спадщини народу, формуються перспективні напрями освітньої діяльності,
розкривається потенціал особистості, посилюється її роль у розбудові
«суспільства знань».
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Сутність «суспільства знань» в загальноісторичному і цивілізаційному
контекстах розкривається в поєднанні таких аспектів, як: інформаційнокомунікативний, системний, структурно-функціональний, діяльнісний.
З методологічної точки зору розвиток «суспільства знань» включає
антропологічні, онтологічні, аксіологічні чинники, що зображають рух
у глобалізаційному процесі до «суспільства знань».
На основі вищезазначених підходів «суспільство знань» можна
визначити як систему концептуально оформлених поглядів та ідей
становлення і розвитку, що підтримує наявні в суспільстві когнітивні
ресурси і виражає інтереси інтелектуально налаштованої частини
соціуму, в основі яких відношення до знання як фактору прогресу та
розвитку суспільства як цивілізаційної парадигми [2, с. 9].
Аксіологічні аспекти подальшого розвитку інформаційного суспільства стикаються з розумінням зв’язку цінностей між собою, з соціальними
та культурними факторами і структурою особистості. Для культурно-історичного релятивізму, у витоків якого стояв Дильтей, характерна ідея
аксіологічного плюралізму, тобто множинності рівноправних ціннісних
систем, що визначаються історичним методом. Сьогодні сприйняття
реальності знаходиться під кутом багатовекторності впливів об’єктивної дійсності та детерміноване життєвим досвідом особистості, усією
сукупністю переживань, культурних уподобань, стійкістю, наступністю
щодо всіх надбань світової культури, подальшим бажанням особистості
збагачувати свій власний досвід через опрацювання нових знань та
вмінь.
Слід зазначити, що в кінці ХХ ст. з’явилися нові концепції становлення
сучасного типу соціуму, яке О. Тоффлер назвав «ерою знань». В результаті
виникло суспільство нової інформаційної індустріалізації, яке на перше
місце ставить когнітивну працю, вимагає підготовки високоінтелектуальних працівників. Виробничою силою стають інформація та знання,
вони перетворюються на соціальний, культурний та економічний ресурс,
на головні фактори бурхливого розвитку інформатики, інформатизації,
що сприяють подальшому розвитку інтелектуального прогресу в Україні,
створюють умови формування конкурентоспроможної передової освіти.
Ціннісні орієнтації вибудовуються при складності управлінських систем
розвитку інтелектуального прогресу, що потребує управління знаннями.
Наріжним каменем стає людина – громадянин, озброєний знаннями,
новітніми методами управління, соціально активний, з високими
культурними потребами та моральними переконаннями. Громадянин
Незалежної України, де честь і гідність особи вважається найвищою
цінністю та закріплені в Конституції України, готовий стати на захист
Вітчизни в наші складні часи.
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Аксіологічний вимір формування інформації, когнітивної сфери, науки
й освіти, ціннісно зорієнтованої щодо пізнавального відношення людини
до світу і світу іншої людини, формує людину нового типу, «громадянина
інформаційного суспільства». Такий громадянин України, що готовий
самореалізуватися у глобальному просторі, здатний не розгубитися
в складних життєвих обставинах, взяти на себе відповідальність не
тільки за себе, а і за майбутнє країни.
Важливою особливістю інформаційної цивілізації, що розвивається,
є те, що в ній істотним чином зростає роль антропологічного чинника.
Звичайно ж, людина у всі часи була центром розвитку суспільства, але
в інформаційному суспільстві цей чинник стає критичним. І це необхідно
абсолютно чітко усвідомлювати. Тому і основна увага суспільства
має бути сконцентрована не на розвитку матеріальної сфери, як це
відбувається сьогодні, а саме на гуманітарних проблемах, пов’язаних
з розвитком і використанням людського потенціалу і, перш за все,
потенціалу особистості [2, с. 1].
«Суспільство знань» можна визначити як систему концептуально
оформлених поглядів та ідей становлення і розвитку, що підтримує наявні
в суспільстві інтелектуальні ресурси і виражає інтереси інтелектуально
налаштованої частини соціуму, в основі яких відношення до знання як
фактору прогресу та розвитку суспільства як цивілізаційної парадигми
[3, с. 10].
Слід зауважити, що поняття «глобалізація» ввійшло в повсякденну
лексику порівняно нещодавно. Однак з ним тепер рахуються усі теоретики
і практики сучасних світових процесів, описуючи інформаційне
суспільство. Зазначається, що глобалізація підсилила інтенсивність
культурних обмінів, різко розширила коло тих, хто робить нескінченний
процес переходу з одного культурного світу в інший. По суті, вона зробила
прозорими межі для талантів, зняла обмеження на переміщення з країни
в країну видатних виконавців, диригентів, художників, режисерів.
Результати творчості геніїв в умовах глобалізації перестають бути
надбанням тієї чи іншої нації, а стають надбанням усього людства [1, с. 4].
Отже, інформаційне суспільство в певному сенсі описується такими
самими процесами щодо культурологічного виміру буття особистості
в системі інформаційних викликів. Трансформація парадигми розвитку
суспільства актуалізує ціннісні орієнтири, що вибудовувалися на
засадах опрацювання значних інформаційних масивів, в змісті яких
органічно поєднані загальнолюдські цінності, гуманістичні ідеали, здатні
надати поштовх до саморозвитку гармонічно розвинутої особистості
в суспільному просторі України.
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ВАЖЛИВІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ У БІБЛІОТЕКАХ
3 давніх часів бібліотека як соціальний інститут виконує педагогічні
функції. Покликана, з одного боку, зберігати накопичені людством
знання, а з іншого – забезпечувати доступ до них, вона грає найважливішу
роль у справі освіти й самоосвіти.
До останнього часу основним засобом педагогічного впливу на
користувача в бібліотеці була книга. По-перше, книга – це джерело знань,
надійний, довговічний і зручний у використанні носій інформації. По-друге,
книга змушує і вчить людину думати. По-третє, книга, як твір художньої
літератури, має емоційний вплив на читача. Значить, книга збагачує
не тільки розум людини, а також його душу, тобто виховує особистість.
Однак, сила педагогічного впливу книги на читача багато в чому
залежить від рівня його культури читання. Важливе значення в розвитку
читацької культури мають такі форми роботи, як читацькі конференції та
обговорення прочитаного. Вони сприяють виробленню умінь аналізувати
прочитане, висловлювати свою думку про нього, порівняти її з думками
інших читачів, сприяють вивченню літературознавчих джерел.
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Інший традиційний напрям педагогічної діяльності бібліотеки –
просвіта. Вона, перш за все, спрямована на духовний розвиток особистості,
на підвищення її культурного рівня, розширення світогляду. Цьому сприяє
величезна масова робота бібліотек. Проведення різного роду заходів:
бесід, оглядів, всіляких тематичних вечорів та зустрічей з цікавими
людьми, вікторин, ігор і конкурсів сприяє патріотичному, екологічному,
моральному і естетичному вихованню користувача [1].
Розглянемо тепер об’єкти бібліотечного педагогічного впливу. Одним
з перших можна вважати самого бібліотекаря. Бувши хранителем і пропагандистом книжкових багатств, працівник бібліотеки не може не бути
їх знавцем. Щодня стикаючись зі світом знань при підготовці заходів
або в бесідах про прочитане, бібліотекар підвищує свій інтелектуальний
і духовний рівень. Інший об’єкт бібліотечного педагогічного впливу –
користувач бібліотеки [2].
Охарактеризуємо педагогічні методи, якими користується бібліотека.
По-перше, на відміну від школи, методи педагогічного впливу в бібліотеці
засновані на вільному, короткочасному спілкуванні бібліотекаря і читача
та спрямовані не тільки на дітей, а й на дорослих. По-друге, безпосередній
вплив можливий лише якщо є бажання читача, наявності у нього вільного
часу, а головне – інтересу до читання, бібліотеки, особистості бібліотекаря.
Іншими словами, бібліотечна педагогіка заснована на добровільності
та активності читача, на його прагненні до знань. Методи бібліотечної
педагогіки нерідко припускають ситуацію, при якій суб’єкт (бібліотекар)
і об’єкт (користувач) педагогічного впливу міняються місцями, тому
що користувач бібліотеки за своїми знаннями, умінням і особистими
якостями не поступається бібліотекарю і щедро ділиться цим багатством.
Таким чином, спілкування бібліотекаря і користувача йде «на рівних».
Підсумовуючи, слід зазначити, що всі перераховані вище характеристики відповідають методам педагогіки співробітництва, головна
мета якої – виховання самостійності читачів в пошуку інформації, її
сприйнятті, використанні бібліотеки за принципом «я сам».
Всі методи бібліотечного педагогічного впливу можна умовно
поділити на групи за кількома критеріями.
За типом впливу на читача виділяють методи, що застосовуються
в процесі безпосереднього контакту бібліотекаря і користувача (індивідуальна бесіда, обмін думками, дискусія, обговорення книг, статей, інформаційних матеріалів, взаємна бібліографічна інформація)
і обумовлені опосередкованим впливом бібліотеки на користувача
і бібліотекаря (виставки, організація каталогів та бібліотечного фонду
при відкритому доступі).
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Вплив цих методів залежить від багатьох чинників: їх наукового
опрацювання, характеристик читачів і бібліотекаря, застосування
технічних, лінгвістичних та інших засобів.
За видом використаної при педагогічному впливі інформації методи
поділяються на ті, що впливають за допомогою первинної інформації,
і ті, що застосовують вторинну (бібліографічну) інформацію. Останні
(огляди, рекомендаційні списки і покажчики, каталоги і картотеки)
також мають педагогічний потенціал і становлять важливу частину
бібліотечної педагогіки.
За спрямованістю впливу виділяють методи односторонньої дії
(книжкові виставки, каталоги і картотеки, рекомендаційні бесіди,
лекції та тематичні вечори) і методи двостороннього впливу як на
користувача, так і на бібліотекаря (бесіди про прочитане, залучення до
участі в підготовці та проведенні масових заходів) [1].
За кількістю об’єктів впливу методи можна розділити на індивідуальні, групові та масові.
Природно і найбільш відчутно бібліотечний педагогічний вплив
проявляється в процесах, пов’язаних зі спілкуванням бібліотекаря
і читача, тому що при безпосередньому спілкуванні з користувачем
найлегше визначити рівень його читацької культури, широту світогляду,
правоту і силу моральних переконань, виявити або сформувати читацький інтерес, систему в читанні, полегшити самостійний вибір книги. Їх
спілкування, попри короткочасність, має систематичний характер, що
дозволяє зробити це спілкування динамічним і розвиває особистість
читача.
При цьому ефективність педагогічного впливу багато в чому залежить
від комунікативних умінь бібліотекаря, від володіння ним здатністю
психологічного і педагогічного впливу на різні категорії читачів. Важливо,
щоб вже при першому відвідуванні бібліотеки у користувача виникало
відчуття комфортності, обопільної привабливості. Тому бібліотекар
повинен володіти методами психотехніки, що дозволяє досягати у різних
категорій користувачів взаємного розуміння, позитивного емоційного
ставлення на підсвідомому рівні.
Бібліотечний педагогічний вплив не обмежується тільки індивідуальним спілкуванням бібліотекаря з окремими читачами, воно
триває і в інших формах бібліотечної роботи: груповій і масовій.
Працюючи з групами читачів, потрібно проявляти педагогічний
такт, тобто знайти вмілий, правильний підхід до користувачів, змогти справити на них необхідний вплив [3]. До найбільш поширених
принципів угрупування відносяться віковий, освітній, тендерний,
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а також за станом здоров’я, рівнем доходу, рівнем читацької і загальної культури, за інтересами.
Існує багато форм роботи з групою, іншими словами, форм масової
роботи. До традиційних класичних бібліотечних форм відносять бесіду,
огляд, читацьку конференцію і обговорення книги, тематичний вечір,
день інформації. Однак бібліотекарі постійно працюють над створенням
нових форм. Один зі способів полягає в принесенні в традиційну форму
елементів інших форм соціальної роботи. Наприклад, в програму
літературного вечора можна включити вікторину, гру або конкурс,
тестування або анкетування, перегляд фільму або театралізованого
дійства, а засідання клубу за інтересами обов’язково проводити
з чаюванням. Інший спосіб – використання форм інших сфер діяльності
з елементами бібліотечної роботи.
Підсумовуючи, слід ще раз підкреслити, що бібліотека – складне
утворення, вона виступає як соціальний інститут, націлений на
здійснення цілого ряду зовнішніх функцій: інформаційної, педагогічної,
меморіальної, рекреаційної та інших. При цьому всі вони настільки
взаємозалежні, що при втраті однієї знижується можливість виконання
інших. З іншого боку, взаємопроникнення зовнішніх соціальних функцій
створює єдиний потужний потік бібліотечного впливу на людей,
а значить бібліотека продовжує відігравати важливу роль в житті
суспільства.
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БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Використання як традиційних, так і сучасних інноваційних
технологій, навчання та інформатизації бібліотечних процесів гарантує
доступ користувачів до локальних, регіональних, національних та
світових інформаційних ресурсів, а також передбачає актуалізацію
і багаторівневість суб’єктних зв’язків. В останні роки у фаховій періодиці йде обговорення різних моделей бібліотечно-інформаційного
забезпечення. Модель бібліотеки – складна комплексна система, що
сприймає і погоджує зовнішні та внутрішні вимоги в процесі визначення
мети, на основі аналізу інформації. Знайти свій варіант моделі на
основі реальних можливостей і нарощування потенціалу, вивчення
досвіду інших бібліотек та розширення ринкових взаємодій, врахування
специфіки й традицій, потреб користувачів і бібліотечних працівників,
це головне завдання, яке стоїть перед бібліотеками України.
Результатами цих видів діяльності бібліотеки є, відповідно, документні, інформаційні та когнітивні ресурси: бібліотечний фонд як
база документного забезпечення; довідково-пошуковий апарат як база
інформаційного забезпечення; інформаційно-аналітичні ресурси як база
когнітивного забезпечення.
У моделях, які пропонують науковці і практики (О. Башун, І. Давидова,
В. Ільганаєва, Н. Кушнаренко, М. Слободяник, А. Соляник, В. Ярощук), основні елементи: бібліотечний фонд; довідково-пошуковий апарат; інформаційно-пошукова мова, суб’єкти, які постійно взаємодіють із системою
(користувачі й бібліотекарі) інтегруються у цілісну систему. Дані елементи
є рівнозначними не за їх значущістю, а за ознаками необхідності та правдивості для документного, інформаційного та когнітивного забезпечення.
Кожен з них виконує цільову роль, надаючи їй конкретної спрямованості,
підтримується технологічними підсистемами: комплектування фонду
періодичними й неперіодичними документами; систематизація, індексування документів, організація доступу до документованої інформації
знань у локальному та інтерактивному режимах; формування читацької
та інформаційної культури майбутніх фахівців.
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Інформаційна складова бібліотечно-інформаційного забезпечення – це
не лише первинна інформація, вилучена з тексту документа, а й вторинна
інформація – відомості про первинний документ. Сучасний розвиток
новітніх інформаційних технологій значно розширює можливості
бібліотек у формуванні й використанні корпоративних профільних
документних ресурсів.
Доцільно розглянути основні структурні компоненти моделі бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів. По-перше, це
розподілений бібліотечний фонд. Цей термін увів до наукового обігу
Ю. О. Гріханов, схарактеризувавши його як «сукупність територіально
віддалених бібліотечних фондів, які мають узгоджені принципи
комплектування, організації використання, а також засоби дистанційного
отримання інформації про склад фондів та доступу до документів із цих
фондів». Фактором, що впливає на формування розподілених фондів, крім
застосування нових комп’ютерних та телекомунікаційних технологій
при комплектуванні та використанні фондів, є кризова ситуація, викликана недостатнім фінансуванням на придбання документів у фонди,
а також дефіцитом площ для їх зберігання.
Створення розподіленого бібліотечного фонду, як одного з перспективних напрямів документного забезпечення, дозволяє, по-перше,
об’єднати ресурси для зниження витрат та покриття частки дефіциту
бюджету шляхом кооперації; по-друге, забезпечити вичерпну повноту сукупного бібліотечного фонду; по-третє, придбання та зберігання
інформаційно-документних ресурсів має забезпечити повноту задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів бібліотек. Отже,
формування розподіленого бібліотечного фонду дозволяє скоротити невиправдане зростання обсягу та дублювання галузевих фондів,
забезпечити раціональне витрачання державних коштів для придбання
та зберігання документів, а найголовніше підвищити оперативність та
повноту задоволення інформаційних потреб користувачів, що досягається оптимальним розподілом та використанням документних ресурсів.
У роботі бібліотеки велике значення має процес концентрації інформації. З розширенням потоків документів, з одного боку, і підвищенням
їх вартості та обмеженням коштів на їхнє придбання, з іншого, підвищується відповідальність бібліотеки за вибір найцінніших галузевих
видань, які складають ядро бібліотечного фонду. Ядро найбільш концентрована частина фонду, до складу якого входять документи, що містять
узагальнену, найціннішу профільну інформацію. Тут збираються джерела тривалого попиту, що мають найвищий ступінь інформативності,
тобто містять переважно лише оригінальну, узагальнену, довідкову
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інформацію. Всі інші видання (науково-популярні, перевидання тощо),
що несуть повторну інформацію, складають сферу фонду. Ця частина
фонду, як правило, з часом зазнає інтенсивних змін, динаміки.
Безперервний процес інформаційного ущільнення фонду відбувається через переведення певних документів зі сфери до ядра фонду. Саме
цей безперервний процес концентрації інформації робить документний фонд цілісним утворенням. У технології бібліотечно-інформаційного забезпечення суттєвим чинником є впровадження нових носіїв
інформації. Перспективне завдання – створення цифрової (електронної) бібліотеки як корпоративного розподіленого фонду профільних
документів. Розподілена корпоративна інформаційна система у перспективі дозволить надійно зберігати та ефективно використовувати
різноманітні колекції навчальних електронних документів, які можна
отримати у зручній для користувача формі через глобальні мережі
передачі даних. Основними завданнями електронних бібліотек, поряд
із традиційними, є:
1. Автоматизація всіх основних бібліотечних процесів від замовлення
до використання документів користувачами, обмін інформаційними ресурсами;
2. Доступ до локальних та віддалених баз даних: організація доступу
до внутрішніх електронних ресурсів бібліотеки та до зовнішніх
світових баз даних із наукових та освітніх напрямів;
3. Отримання реферативної та повнотекстової інформації у режимі
онлайн; формування та зберігання електронних фондів;
4. Заміна традиційних (карткових) каталогів електронними, оновлення останніх;
5. Штрихове кодування фондів;
6. Упровадження єдиного формату бібліографічного запису для обміну
інформацією.
Слід зазначити, що це дозволяє розширити можливості документного
задоволення інформаційних потреб, пов’язаних із самостійною роботою користувачів, через розширення складу фонду шляхом включення
електронних документів; залучення до навчального процесу ресурсів
Інтернету, створених іншими бібліотеками галузі, регіону, країни, світу.
Інформатизація бібліотек є засадою впровадження сучасних освітніх
технологій і модернізації бібліотечно-інформаційного забезпечення.
Це підкреслюється взаємозв’язком і взаємозалежністю рівня розвитку
бібліотечних та освітніх технологій. Ідеальним уявляється варіант,
коли вони реалізовані в достатній мірі й в освітній, і в бібліотечній
галузях. Основний акцент треба зробити на тому, що впровадження
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комп’ютерних технологій передбачає активне звернення до цілого
спектру інформаційних ресурсів. При цьому цільові установки освітніх
технологій у галузі самостійної роботи користувачів зумовлюють
необхідність ефективного управління цими ресурсами, наявність
оптимальних умов доступу до них, високого рівня інформаційної
культури користувачів і бібліотечних працівників. Наведене є одночасно
і завданнями інформатизації бібліотек.
При побудові моделі сучасної бібліотеки є завбачення того, що
й вибір залежить від комплексу чинників, які визначаються макроі мікросередовищем. У цьому випадку моделюється динамічна система,
яка стимулює активну взаємодію між макро- і мікросередовищем
суспільства та постає як глобальне завдання людства. Бібліотекарі
багатьох країн заявляють про своє прагнення брати участь у створенні
суспільства, в якому кожен отримає доступ до інформації й знань
в ім’я здійснення прав людини та гармонійного розвитку особистості.
Інформаційні і комунікаційні технології розглядаються бібліотекарями
як найважливіший інструмент розвитку, який може застосовуватися
у всіх видах людської діяльності, використовуватися для вирішення
політичних, економічних і соціальних завдань, для подолання нерівності
між народами, країнами, цивілізаціями, соціальними групами, для
збереження культурного надбання людства.
Вільний доступ до інформації й знань є професійною етичною цінністю для бібліотекарів. Вона проявляється в етичних переконаннях,
які побутують в професійному середовищі бібліотекарів, і в етичній
поведінці, здійснюваній в ситуаціях, породжених професійною бібліотечною діяльністю.
Подивімося, як принцип свободи доступу до інформації проявляється
в «ситуаціях» – основних видах бібліотечної діяльності й наскільки
«етичним» виявляється поведінка бібліотекарів в процесі цієї діяльності.
До основних видів бібліотечної діяльності віднесемо:
•• комплектування бібліотечного фонду;
•• створення пошукового апарату;
•• інформатизацію, впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій та електронних ресурсів;
•• організацію фонду;
•• організацію (побудову) бібліотечного простору;
•• організацію обслуговування, розробку його нормативно-організаційної бази;
•• створення бібліотечної реклами;
•• підбір і навчання кадрів.
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І в традиційній, і в модернізованій бібліотеці доступ до інформації
і знань забезпечується, в першу чергу, за допомогою бібліотечного фонду,
від його повноти і відкритості залежить ступінь свободи доступу.
Розміщення фондів у відкритому доступі – аксіома для сучасної
публічної бібліотеки. Однак стереотипи професійного мислення
і фінансові труднощі змушують наших бібліотекарів більшою мірою
піклуватися про збереження документів, ніж про зручності користування
фондом для читачів.
Тим часом, загальновідомо, що читачі, у переважній більшості
випадків, воліють самостійно шукати документ на стелажах.
Перетворенню закритих книгосховищ в читальні зали з відкритим
доступом у нас, звичайно, заважає обмеженість бібліотечних площ.
Як ілюстрації: в Інформаційній бібліотеці Центру Жоржа Помпіду
в Парижі у відкритому доступі розміщено 350 тисяч друкованих
документів, при цьому загальна площа бібліотеки дорівнює 10 тисячам
кв. метрів.
Проте важливу роль відіграє і консерватизм професійної свідомості:
на першому місці у бібліотекарів як і раніше стоїть завдання «збереження» бібліотечного фонду, а не його «використання» читачами.
Тільки змінивши пріоритети бібліотечної роботи, помінявши місцями
за ступенем важливості «збереження» і «використання» фонду, ми
доб’ємося істотних зрушень у просуванні відкритого доступу в наших
бібліотеках.
Застарів і традиційний поділ фонду на фонд абонемента, який
зазвичай відкривають для читачів, і фонд читального залу який завжди
прихований від користувачів у книгосховищі. За кордоном зазвичай
організовують єдиний фонд, який весь розташовується у відкритому
доступі, в найбільшому приміщенні бібліотеки, однак на частині книг
(на корінці та титульному аркуші) ставлять позначку «додому не
видається».
Таким чином, а ще за допомогою системи охорони бібліотечного
фонду, бібліотека захищає найбільш цінну і найбільш запитувану частину
свого фонду. Можливо, не всі наші бібліотекарі чули про таку технологію.
Забезпечення відкритого доступу до фонду – один з головних
принципів, на яких будується «філософія» свободи доступу до інформації, що лежить в основі організації (побудови) простору в сучасній
бібліотеці. Ця «філософія» знаходить втілення в архітектурнобудівельної ідеї, яка диктує і зовнішній вигляд бібліотечних будівель
«зі скла та бетону», і створення великих відкритих просторів
всередині будівлі і особливості побудови бібліотечного інтер’єру.
438

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Організація обслуговування, розвиток бібліотечно-інформаційних
послуг націлені на те, щоб користувач міг отримувати інформацію
і знання максимально швидко, в найбільш зручному для нього
вигляді. Розвиненість бібліотечних послуг, особливо, заснованих на
використанні нових інформаційних та комунікаційних технологій, –
один з показників ефективності роботи бібліотеки.
Вільний доступ до інформації і знань не можна забезпечити, не
розкриваючи читачеві можливостей (ресурсів і послуг) бібліотеки.
Бібліотечна реклама – не елемент інтер’єру, а найважливіший засіб
спілкування з користувачем, посередник між ним і бібліотекою. Чим
більша за площею бібліотечна будівля, могутніші ресурси бібліотеки,
повніший перелік надаваних нею послуг, тим важливіше розповісти
про ці можливості її користувачам.
І, нарешті, про фактор, який самим вирішальним чином впливає на
свободу доступу користувачів бібліотек до інформації і знань. Це рівень
професіоналізму колективу бібліотекарів. Вся робота з підбору кадрів,
навчання персоналу, в тому числі бібліотечної етики та етикету, повинна
бути спрямована на те, щоб користувач в результаті отримував повний
доступ до ресурсів бібліотеки.
Погано навчений і нечемний бібліотекар – серйозна перешкода на
шляху читача до інформації й знань.
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ЕТИЧНІ ВИМІРИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Вважаю, що успіху в бібліотечній роботі можна домогтися, якщо
в центрі уваги будуть перебувати два принципово важливих питання:
надання якісних послуг і прямі контакти з користувачами (відомі також
як маркетинг взаємовідносин).
Перше допоможе бібліотеці виділитися із загальної маси, а друге
послужить найкращим способом для утримання цієї позиції. Разом же
вони являють собою найважливіші аспекти забезпечення першокласної
якості обслуговування користувачів.
Уміння поглянути на свою роботу з точки зору користувача дозволяє
придбати бібліотекарю приголомшливі знання і досвід. Деякі речі
виглядають зовсім по-іншому, якщо дивитися на них з іншого боку
видачі. Є шість основних вимог користувача, які повинні бути задоволені,
як тільки відвідувачі переступлять поріг вашої бібліотеки:
•• Зручність. Це важливо, це – головне. Беручи до уваги всі стреси
які є в поточному житті, користувачі хочуть, щоб відвідування
бібліотеки було комфортним і не пов’язаним з зайвими витратами
часу. І вони з вдячністю сприймуть все, що ви для цього зробите.
•• Вибір. У вас може бути гарна бібліотека і чудовий персонал, але,
якщо в ньому немає книг, якими цікавляться ваші користувачі,
вони не захочуть користуватися вашою бібліотекою.
•• Душевний спокій. Для більшості користувачів необхідно отримувати
запевнення, що вони отримали саме ту книгу та інформацію,
яку хотіли, і вони будуть вдячні вам за допомогу при вирішенні
можливих проблем.
•• Одна з найбільш чудових фраз, яку ви могли б сказати відвідувачеві,
звучить так: «Ви не зробите помилки, заходячи до нас в бібліотеку».
Це як раз той випадок, коли розуміння бібліотекарем життєвих
цінностей користувача стає очевидною перевагою. Якщо щось
відбувається не так, ви повинні просто постаратися змінити
ситуацію на краще, щоб не втратити користувача.
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•• Однією з найважливіших умов є наявність в бібліотеці доброзичливих співробітників, які вміють знайти підхід до будь-якого
користувача і добре знають все, що належить знати про наявний
фонд.
•• Однак хотілося б застерегти вас від використання при обслуговуванні
професійних термінів, адже не слід думати, що крім співробітників
ще хтось розуміє значення цих слів і виразів. У більшості випадків
вживання бібліотекарями термінів швидше лякає відвідувача, ніж
зробить на них враження.
•• Повний набір послуг. У цих словах виражено щось більше, ніж
просто наявність в бібліотеці доброзичливих, здатних знайти
підхід до будь-кого і знаючих фонд бібліотекарів. Під цим також
мається на увазі наявність повного асортименту інформації, щоб
користувачеві не доводилося по кілька разів ходити в бібліотеку;
зручне розташування книг на полицях, що покликане полегшити
їх пошук (і спробувати відкрити доступ до бібліотечного фонду – це
дуже подобається відвідувачам).
Маркетинг взаємин не слід плутати з груповими комунікаційними
відносинами. Для залучення нових користувачів найбільш важлива
роль як і раніше відведена рекламі, і для зміцнення особистісних
комунікаційних відносин, ці відносини слід підтримувати з кожним із
користувачів.
Вся робота з підбору кадрів, навчання персоналу, підвищення кваліфікації з фахових питань – це рівень професіоналізму колективу
бібліотекарів, і все це направлено на те щоб користувачу відкрити
доступ до інформації з фондів бібліотеки.
Бібліотечні послуги, які основані на якості обслуговування і прямих
контактах з користувачем – це показник ефективної роботи бібліотеки.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Корпоративна культура (англ. corporate culture) є основою життєвого
потенціалу будь-якої установи, його особливістю, що відрізняє персонал
однієї установи від інших. Корпоративну культуру визначають
як «душу» або «дух» установи. Етика відносин, що встановлюються
в бібліотеці віддзеркалюють потенційні можливості бібліотекарів,
духовні цінності, вміння працювати в колективі, професійні якості
помножені на ввічливість та доброзичливість. Це коло не є вичерпним,
оскільки корпоративна культура бібліотечних працівників – це сукупне
багатогранне поняття, що розкривається за певними характеристиками
і стає об’єктом наукових доробок.
На сьогодні така увага до корпоративної культури бібліотекарів вишу
зумовлена вимогами часу. Наукова бібліотека КНУКІМ структурний
підрозділ вишу, який уособлює в собі загальний «дух» наукової установи.
Це соціальний інститут, що потребує професійного управління,
певного іміджу, етики бібліотечних фахівців, мотивації бібліотекарів
до інновацій. Всі структурні підрозділи університету діють як єдина
згуртована команда професіоналів відданих своїй справі на шляху
навчання та виховання студентської молоді в сучасному розвиненому
інформаційному суспільстві.
Формування нового типу культури відносин – культури інформаційноосвітнього суспільства потребує посиленого впливу на учасників
навчального процесу з боку бібліотеки. Професіоналізм, здатність
акумулювати все нове та найкраще, поєднувати внутрішню культуру
співробітника бібліотеки з зовнішніми атрибутами спілкування
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удосконалює всю систему організації роботи інформаційно-бібліотечного
обслуговування.
Етичний ракурс корпоративної культури бібліотекарів поєднує
моральніcть та професійні якості. Моральність, як форму суспільної
свідомості, як одну з найважливіших сторін життєдіяльності людини, де
завжди відбувається німий діалог між практичним розрахунком і боргом.
Тоді як професійні якості в сучасному інформаційному суспільстві, де
знання, вміння та навички формують освіченого фахівця дають поштовх
для подальшого розвитку особистості. Але, як свідчить досвід, мораль,
з точки зору критеріїв добра, справедливості, гуманності, чесності,
супроводжується з бажаннями слідувати своїм власним відчуттям
внутрішніх потреб, достатньо буденних та спрямованих більше на
виживання людини в сучасному світі.
Тому організаційні зміни в діяльності бібліотеки повинні порушувати
більш глибокі основи: системи цінностей, норм, стилю управління,
способів мислення й підходів до вирішення проблем, тобто всього,
що заведено називати корпоративною культурою. Тоді корпоративна
культура виконує функції інтеграції й зовнішньої адаптації, організації
всього того, що необхідно для розбудови та подальшого ефективного
розвитку бібліотеки.
Можна стверджувати, що корпоративна культура бібліотекарів
це багаторівнева умовна структура, яка має об’єктивну або зовнішню
сторону та суб’єктивну або внутрішню сторону. Зовнішній прояв корпоративної культури – це уявлення про виключний стиль спілкування та обслуговування, зовнішній вигляд, культуру мовлення, зразок
поведінки. Внутрішній прояв це емоції, репутація, морально-етичні
норми, цінності тощо. Слід зазначити, що внутрішня сторона корпоративної культури бібліотекарів впливає на вибір способів й засобів
виконання службових обов’язків та на всю корпоративну стратегію
книгозбірні. Самоосвіта, самовдосконалення, професійне зростання,
бажання бути цікавими для спілкування стає одним з головних критеріїв для підтримання відповідного рівня корпоративної культури
наукової бібліотеки вишу.
До окремих принципів формування корпоративної культури бібліотекарів відноситься:
•• створення згуртованого колективу;
•• формування здорового психологічного клімату в колективі;
•• формування внутрішнього кадрового резерву;
•• створення інноваційного характеру роботи.
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роботи для підтримання високого рівня корпоративної культури, етичних настанов, морального клімату книгозбірні.
Якубенко Я. А. Корпоративна культура бібліотечного
працівника / Я. А Якубенко // Бібліотека. Книга. Наука :
матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.) – Київ,
2018.– Вип. 1. – С. 110–111.

444

КНИГОЗНАВСТВО

КНИГОЗНАВСТВО
УДК 002.2:316.77				

Олена Валеріївна Лубенець

КНИЖКОВА КОМУНІКАЦІЯ – ВАГОМИЙ ЧИННИК
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОГРЕСУ
У сучасній культурній комунікації особливого значення набуває
термін «масова». Мас-медіа, масова культура – без них неможливо уявити
сучасний світ. Книга традиційно протистоїть процесам масовізації
культури. «Книга була елементом побуту індивідуальності і її частиною
приватного життя, внутрішнього світу душі. Зараз, у підсумку розвитку
індивідуалістичної цивілізації, відбулося злиття: комунікація всіх з усіма
через комп’ютери в Інтернеті – світова проникність всіх усіма – і немає
людини на самоті».
Вона, в першу чергу, спрямована на людську індивідуальність.
Водночас книга і книжковий світ відчувають на собі вплив масових
комунікаційних структур, який проявляється, наприклад, в розповсюдженні масової книги, що характеризує сьогоднішній день. Це пов’язано
з економічними механізмами, і з особливим значенням, яке притаманне
сучасній культурі, яка впливає на формування суспільної думки, смаків
і переваг.
Отже, книги можна визначити елементом інформаційної сфери
життя суспільства, що виконують при цьому низку важливих соціальних
функцій (однією з головних серед яких є інформаційна). Їх належне
виконання потребує, з одного боку, інституціоналізації процесу
книговидання через створення відповідних організаційних структур
(видавництв та розповсюджуваних мереж), а з іншого – створення
державою відповідних умов для розвитку даної галузі.
Книжкова комунікація завжди сприймалася як вагомий чинник
цивілізаційного прогресу, духовного й інтелектуального розвитку суспільства. В умовах збільшення обсягу інформації книжковій комунікації все
важче долати технічні бар’єри на шляху руху повідомлення від автора
до читача. Поширення ж нових засобів комунікації сприяло подоланню цих перешкод, однак, створило технологічну загрозу книжковій
комунікації в трансляції основних смислів.
Водночас, слід зважати на те, що книжкова комунікація є унікальною
підсистемою соціальних комунікацій, яка здійснює селекційний відбір
інформації за ціннісними ознаками, а тому подолання технічних,
соціальних та психологічних бар’єрів на шляху повідомлення від автора
до читача можливе лише за умов взаємодії та взаємовпливу книжкової
та електронної комунікацій. Вирішення цієї проблеми передбачає
розробку концептуальних засад функціонування і розвитку системи
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книжкової комунікації та визначення її перспектив в умовах розгортання
електронного комунікаційного простору.
Однак можна констатувати, що й на сьогодні немає цілісного
дослідження книжкової комунікації в системній єдності всіх її елементів
і підсистем. Проведення такого дослідження має важливе соціальне
професійне значення, оскільки створює теоретичне підґрунтя успішного
розвитку й інтеграції книжкової комунікації як унікальної системи,
що забезпечує суспільство надійною, достеменною, перевіреною
інформацією, в якісно нове комунікаційне середовище.
Сформована впродовж кількох тисячоліть книжкова комунікація була
й залишається могутньою рушійною силою цивілізаційного процесу,
впливовим чинником соціального, політичного, економічного, духовного,
технічного розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань.
Попри конкуренцію з іншими комунікативними засобами, книга
продовжує викликати довіру суспільства як найнадійніший засіб
передачі верифікованої інформації, відповідальність за яку несе не лише
автор, а й усі комунікативні посередники, представлені інституціями
книговидання, книгорозповсюдження та книгозберігання, які здійснюють
селекцію видань за їх змістовними та якісними ознаками комунікації
як самобутньої підсистеми соціальної комунікації.
На сучасному етапі теоретичного осмислення книжкової комунікації спостерігається унікальність книги як засобу комунікації, що
полягає, насамперед, у її соціально-функціональному призначенні,
і зумовлює необхідність теоретичного виокремлення книжкової
тенденції та органічного поєднання книгознавчого, інформаційного
та комунікативного підходів, що сприяє науковому осягненню її системних зв’язків, як чинника перспективного розвитку книжкової
комунікації, з одного боку, як унікальної, самобутньої, самодостатньої
системи, а з іншого, – як базової, головної підсистеми сучасної системи
соціальних комунікацій.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ КНИГИ І ЧИТАННЯ
Особливості закордонного досвіду підтримки й розвитку читання
є доробком видатних українських і закордонних вчених. До них належать:
Т. Добко, В. Медведєва, Т. Новальська, Т. Долбенко, О. Онищенко,
В. Загуменна, М. Сенченко, Л. Бейліс та ін. У своїх працях вони торкалися
різних аспектів підтримки книги й читання: від ролі книги у житті країни
до особливостей системи обслуговування та книгорозповсюдження.
Закордонний досвід підтримки читання аналізується науковцями
як альтернативний шлях впровадження у практику діяльності
бібліотек України організаційної моделі забезпечення інформаційних
потреб користувачів та заохочення їх до відвідування бібліотеки як
інформаційного культурно-дозвіллєвого центру.
Проголошенням Всесвітнього дня книги й авторського права світова
спільнота визнала значення ролі книжки у цивілізованому розвитку
людства як неперевершеного засобу забезпечення й поширення знань,
найвпливовішого чинника на розвиток людської особистості та фактору
постійного зростання людського капіталу будь-якої країни й цивілізації
взагалі.
Уряди демократичних країн (наприклад, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, США та Великобританії) використовують різноманітні засоби
та методи розв’язання проблем читання на законодавчому рівні: від
морального стимулювання до економічної та фінансової підтримки.
В їх переліку такі:
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Міжнародне співробітництво у галузі підтримки книги й читання,
яке сприяє удосконаленню бібліографічного обслуговування суспільства
і професіоналізації бібліотечних працівників, сьогодні розглядається,
перш за все, як обов’язкова умова отримання поглиблених знань про
закордонні програми і практики, здійснені з урахуванням міжнародних
вимог.
Бібліотечні асоціації є центрами розповсюдження, впровадження
та освоєння результатів наукових досліджень, сучасних інформаційнобібліотечних технологій і передового досвіду, нової професійної свідомості.
За ініціативи ІФЛА було створено Секцію інформаційної грамотності,
діяльність якої зосереджена на таких аспектах, як: освіта користувачів,
методи навчання, використання комп’ютерів та мультимедійних засобів
в освіті та навчанні, дистанційна освіта, формування інформаційної
грамотності в бібліотеках.
Співпраця бібліотечних закордонних інституцій охоплює різні
сфери діяльності інформаційних установ: законодавче забезпечення
підтримки читання, довідково-бібліографічне обслуговування бібліотек,
питання технічного оснащення та впровадження інноваційних методів
і технологій підтримки читання.
Особливості бібліотечного обслуговування за кордоном співвідносяться з твердженням про те, що бібліотека – дуже важливий соціальний
інститут, який допомагає соціальній адаптації, і важливо, щоб ніхто
не відчував себе тут ізольованим. Відповідно, специфіка бібліотечного
обслуговування різноманітна за формами, віком, галузями та іншими
особливостями.
Характерним для Шотландії є поєднання бібліотеки і музею в одному
приміщенні, що забезпечується вільним доступом до Інтернету, і містить
ще й майстерню дизайну та дитячий садочок.
Фінляндія посідає перше місце європейського рейтингу за грамотністю та читанням. Всі процеси у фінських бібліотеках автоматизовані:
пошук, отримання – здача книжок, оплата штрафів. У деяких є телестудії і звукозаписувальні кабінети. Особливе місце в бібліотечному
обслуговуванні тут займає робота з людьми, що не можуть самі прийти
в бібліотеку: це інваліди, люди поважного віку, хворі. Таких читачів
спеціальний маленький автобус навідує один раз на місяць.
Бібліотеки Німеччини вийшли на якісно новий рівень обслуговування
користувачів. Завдяки сприятливому ставленню галузевого міністерства
та керівництва університетів до проблем задоволення інформаційних
потреб студентів, науковців і викладачів Університетська бібліотека
поєднує в собі дві книгозбірні: бібліотеку мистецтв і бібліотеку технічного
університету та надає послуги для прослуховування звукових записів
й перегляду зображень на різних електронних носіях. На високому
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технологічному рівні в бібліотеках Німеччини спроектовано систему
автоматичної доставки замовлень.
На сучасному етапі характер змін у задоволенні читацьких інтересів
обумовлюють нові носії інформації, сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні технології. Сутність змін полягає у тому, що нові техніко-технологічні засоби дозволяють створити нову інформаційну систему,
яка б забезпечила доступ до інформації для будь-якого користувача, не
залежно від його перебування, та в будь-який час.
Надзвичайно важливим для України є її включення до Єдиного
інформаційного простору ЄС, в межах якої створена Європейська цифрова
бібліотека (ЄЦБ). Вона об’єднає в одну мережу та зробить загальнодоступними бібліотеки, архіви та музеї європейських країн.
В Україні назріла необхідність створення загальнодержавної громадської структури, яка б об’єднала видавців, поліграфістів, розповсюджувачів, бібліотекарів, авторів, відомчу науку в рамках єдиної організації,
що брала б участь у формуванні державної політики щодо книжкової
справи України.
Поодинокі заходи, спрямовані на привернення уваги до книги
в Україні, не зможуть виправити ситуацію, яка склалася в державі
з читанням. Лише спільні зусилля держави, книговидавців, книгорозповсюджувальних організацій, освітніх установ здатні змінити
психологічне ставлення споживача, зокрема молоді, до книги, сформувавши ставлення до неї як до незамінного джерела достеменної
інформації, що позитивно позначиться і на розвиткові книжкового
бізнесу в цілому.
Рибка Л. А. Зарубіжний досвід підтримки книги
і читання / Л. А. Рибка // Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). – Київ, 2018. –
Вип. 1. – С. 30–31.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Научная библиотека Киевского национального университета
культуры и искусств – универсальная библиотека, методический центр
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для библиотек вузов культуры и искусств I–II уровня аккредитации,
член Украинской библиотечной ассоциации.
Библиотека осуществляет информационное обеспечение научной,
учебной, воспитательной деятельности университета, проводит научноисследовательскую и культурно-просветительскую работу. Результатом
научной работы библиотеки является издательская деятельность,
получившая мощный импульс развития в 2011 году. В течении
2011–2015 гг. опубликовано 19 различных изданий: исторический очерк,
библиографические пособия, методические материалы, календари
знаменательных дат, каталоги книжных выставок, иллюстрированный
справочник.
Цель статьи – охарактеризовать издательскую продукцию библиотеки
в контексте информационного обеспечения научно-исследовательской
и образовательной деятельности университета.
Весомую часть в структуре издательской продукции библиотеки
занимают библиографические пособия, которые характеризуют научную деятельность университета, раскрывают вклад профессорско-преподавательского состава в развитие образования, культуры и искусства
Украины.
Первым библиографическим указателем стало издание «Сергей
Данилович Безклубенко» [1], подготовленное к 80-летию со дня рождения
известного ученого, философа, культуролога, искусствоведа, проректора
по научной работе КНУКиИ.
Начиная с 2012 г. библиотека начала выпуск сводных указателейежегодников «Научные труды преподавателей КНУКиИ за … год»
(выпуски за 2012, 2013, 2014 гг.). Указатели содержат перечень публикаций научно-педагогических работников, аспирантов университета,
опубликованных в течении календарного года.
К этой группе изданий относится научно-вспомогательный библиографический указатель «Научно-издательская деятельность КНУКиИ»,
подготовленный с целью сохранения и систематизации сведений о научных, учебных, методических изданиях Киевского государственного
института культуры – Киевского национального университета культуры
и искусств, опубликованных в 1973–2013 годах [2].
Во второй половине 2012 г. начата подготовка изданий двух серий.
Биобиблиографические указатели из серии «Выдающиеся личности
КНУКиИ» рассказывают о жизни и творчестве выдающихся деятелей
украинской культуры и искусства, педагогическая деятельность которых
связана с КНУКиИ. В серии издано два указателя: «Павлюченко Станислав
Евстигнеевич» [3] и «Гусак Раиса Дмитриевна» [4].
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С целью ознакомления широкой общественности со знаменательными
датами истории университета, популяризации педагогического
наследия научных школ вуза основана серия биобиблиографических
пособий «Знаменательные даты КНУКиИ». Издано три выпуска:
«Библиотека – мир знаний» (к 50-летнему юбилею) [5], «Объединенные
любовью к украинской песне» (к 40-летию кафедры народного хорового
пения) [6] и «Мастера хорового искусства» (к 45-летию кафедры хорового
дирижирования) [7].
В 2013 г. основана серия «Ученые КНУКиИ». Издания этой серии
раскрывают научную школу ученых университета, содержат биографическую и библиографическую информацию. Вышло три выпуска:
«Долбенко Татьяна Алексеевна» [8]; «Скнарь Александр Иванович» [9];
«Медведева Валентина Николаевна» [10].
В помощь самообразованию студентов издан библиографический
указатель «Культурное наследие Украины», методические рекомендации
«Библиографическое оформления списка источников к научной работе»
и три памятки читателям: «Языки – это важно!» = «Мови – це важливо!»
(к Международному дню родного языка), «Семь чудес Украины», «Объекты
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине».
Научно-популярное издание «Семь чудес Украины» содержит
информацию об истории, этапах проведения общенациональной акции,
победителях в каждой номинации, представляющей уникальные
памятники культуры, архитектуры, природы Украины [11].
Памятка «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине» знакомит с главными направлениями сотрудничества Украины и ЮНЕСКО,
рассказывает об украинских объектах, отнесенных к Всемирному наследию ЮНЕСКО [12]. В 2015 году издание переведено на английский
язык, завершается его подготовка к печати.
С целью популяризации библиотечных фондов и согласно запросов
читателей, подготовлены библиографические указатели: «Той славы
казацкой вовек не забудем…», «Бринить-співає наша мова, чарує, тішить
і п’янить…», «Не было слов, не было слез – был ГОЛОД».
Издательская деятельность библиотеки имеет ярко выраженную
краеведческую направленность, заключается в исследовании истории
высшего учебного заведения в целом и библиотеки в частности. Например,
календарь «Киевский национальный университет культуры и искусств
в … году: знаменательные даты, славные юбилеи» (три выпуска за 2013,
2014, 2015 годы) стал настоящим справочником по истории вуза. Готовя
это издание библиотека стремилась раскрыть вклад преподавателей
КНУКиИ в развитие культуры и искусства Украины.
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Иллюстрированный справочник «ТОП‑15 культурных и образовательных проектов КНУКиИ» содержит информацию о пятнадцати
художественно-творческих, концертных и образовательных проектах,
начатых в Киевском национальном университете культуры и искусств
[14]. Это сборник самых выдающихся достижений научно-педагогического коллектива и студентов вуза, приложивших огромные усилия,
креативную энергию и профессиональный опыт во время реализации
проектов, получивших одобрение общественности. Издание посвящено
15-летию получения Киевским университетом культуры и искусств
статуса национального.
К группе краеведческих изданий относится исторический очерк
«Научная библиотека Киевского национального университета культуры
и искусств: от истоков до современности» [15]. Книга освещает этапы
становления и развития библиотеки, знакомит с деятельностью по
направлениям комплектования, организации и сохранения фондов,
формирования системы справочно-библиографического обслуживания,
главными направлениями научно-исследовательской и методической
работы.
В 2014 г. издан каталог «Редкие издания из фонда научной библиотеки
КНУКиИ, 1842–1941» [13]. В приложениях даны отсканированные
изображения оригинальных обложек книжных и нотных изданий.
Таким образом, издательская деятельность научной библиотеки
КНУКиИ является перспективным направлением развития. Функции
библиотеки высшего учебного заведения обуславливают тематическое
многообразие издательской продукции. Библиотека осуществляет выпуск
научно-вспомогательных и рекомендательных библиографических
изданий, информационно-методических пособий, справочных изданий,
способствующих информационному обеспечению учебного и научного
процессов.
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Валентина Миколаївна Шостак

ВЛАСТИВОСТІ КНИГИ В СТРУКТУРІ
СОЦІОКОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
За свою давню історію книжкова комунікація сформувалася як
система інституцій, що відповідають за створення і поширення суспільно
значущої інформації в часі та просторі. Книжкова комунікація завжди
сприймалася як вагомий чинник цивілізаційного прогресу, духовного
й інтелектуального розвитку суспільства. В умовах збільшення обсягу
інформації книжковій комунікації все важче долати технічні бар’єри
на шляху руху повідомлення від автора до читача.
Водночас, слід зважати на те, що книжкова комунікація є унікальною
підсистемою соціальних комунікацій, яка здійснює селекційний відбір
інформації за ціннісними ознаками, а тому подолання технічних,
соціальних та психологічних бар’єрів на шляху повідомлення від автора
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до читача можливе лише за умов взаємодії та взаємовпливу книжкової
та електронної комунікацій.
Однак можна констатувати, що й на сьогодні немає цілісного
дослідження книжкової комунікації в системній єдності всіх її елементів
і підсистем. Проведення такого дослідження має важливе соціальне
й професійне значення, оскільки створює теоретичне підґрунтя успішного
розвитку й інтеграції книжкової комунікації як унікальної системи,
що забезпечує суспільство надійною, достеменною, перевіреною
інформацією, в якісно нове комунікаційне середовище.
Унікальність книги як засобу комунікації, що полягає, насамперед,
у її соціально-функціональному призначенні, зумовлює необхідність
теоретичного виокремлення книжкової комунікації як самобутньої
підсистеми соціальної комунікації.
На сучасному етапі теоретичного осмислення книжкової комунікації
спостерігається тенденція до органічного поєднання книгознавчого,
інформаційного та комунікативного підходів, що сприяє науковому
осягненню її системних зв’язків, як чинника перспективного розвитку
книжкової комунікації, з одного боку, як унікальної, самобутньої,
самодостатньої системи, а з іншого, – як базової, головної підсистеми
сучасної системи соціальних комунікацій.
Основу дослідження книжкової комунікації склала можливість
розглянути книгу і книжкову справу в ширшому – соціальнокомунікативному контексті – як базову підсистему системи соціальної комунікації.
Факторами вдосконалення комунікативних можливостей книги
стають: винайдення найекономнішого й найеластичнішого матеріалу
для виготовлення книг та найзручнішої їх форми; усвідомлення ролі
формату; розвиток мистецтва художнього оформлення; еволюція систем
письма та шрифтів; формування зручної структури й апарату книги;
розвиток засобів тиражування і розповсюдження.
Визначення перспектив розвитку комунікаційного простору та
місця в ньому книжкової комунікації за допомогою методів наукового
прогнозування дозволили дійти висновку, що сучасні тенденції в традиційному та електронному книговиданні свідчать про їх паралельний
взаємопов’язаний розвиток.
Друкована книга співіснуватиме з електронними виданнями, оскільки це різні за своєю природою засоби комунікації.
Дослідження еволюції розвитку книжкової комунікації засвідчило
її здатність до трансформації у відповідь на ті виклики, що відбувалися
в комунікативній культурі.
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Тобто книжкова комунікація завжди була динамічною структурою,
відкритою до змін під впливом зовнішніх факторів.
Концептуальна модель подальшого розвитку книжкової комунікації
передбачається досягненням доступності будь-якого видання
в необхідному місці, в найкоротший термін, у тій формі (друкованій
або електронній), яку бажає отримати користувач.
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АСОРТИМЕНТ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ
КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Асортимент – група товарів, тісно пов’язаних між собою тим, що вони
задовольняють одні й ті ж потреби споживачів, або тим, що продається
одним і тим самим споживачам.
Важливим фактором, який визначає рівень реалізації книг, є відповідність асортименту та номенклатури продукції потребам ринку
та запитам споживачів.
Асортимент деталізує продукцію підприємства на види, типи, сорти,
кодифікації тощо.
Процес управління асортиментом полягає у визначенні набору
товарів відповідно до їх попиту на ринку, які споживач бажає купити
в достатній кількості.
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Серед завдань, які вирішують в процесі управління асортиментом,
виділяють:
•• задоволення попиту та задоволення нових покупців;
•• оптимізація фінансових результатів роботи підприємства;
•• використання технологічного досвіду, підприємств – конкурентів.
Планування асортименту кожного виду продукції тісно пов’язано
з життєвим циклом товару. Кожний товар має свій життєвий цикл,
характер і тривалість якого залежить від багатьох факторів та умов.
Планування асортименту товару з використанням його життєвого
циклу є основою для обґрунтування планових рішень.
Для керування і подальшого успішного формування книжкового
асортименту проводиться:
•• опитування покупців про наміри придбати книги які їх цікавлять;
•• з’ясування сукупної думки торгових працівників для формування
асортименту;
•• аналіз даних минулих років, коли прогнозують попит на книгу
виходячи з аналізу попиту в минулому.
Настала нагальна потреба створення під егідою державних органів потужної дистриб’юторської мережі, яка б давала можливість
«просунути» будь-яке українське видання – від столичного чи обласного
видавництва – у великі й малі населені пункти держави. Повсюди
відчувається інформаційний вакуум щодо того, хто, де і що видає.
Попри економічні негаразди, в суспільстві існує стабільно високий
попит на добротну українську книгу – навчальну, наукову, пізнавальну, довідкову, художню. Задовольнити цей попит не вдається
не стільки через високу ціну книги, скільки через її географічну
недоступність.
В умовах, коли переважна більшість масових центральних і місцевих газет практично ігнорують інформацію, а тим більше рецензію
на українську книгу, настала потреба створення (чи відновлення)
друкованого органу на зразок колишнього «Друга читача», якому
б надавалася державна підтримка і тематика якого мала б державницький характер.
Аналіз книжкової продукції дає підстави робити оптимістичні
прогнози: щодо позитивних тенденцій у тематичній палітрі і мистецькополіграфічному рівні книжкових новинок.
Причому українська книга не почувається в залах книгарень, як
і раніше, одинокими сиротами. І зараз в книгарні можна побачити
багато відвідувачів і чергу за українською книгою.
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ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КНИГИ
У сучасній філософській інтерпретації в основі розвитку культури
в двох її іпостасях лежить системний принцип єдності відтворення
матеріальних способів життя і відтворення певного соціального типу
людської особистості (освіта і виховання). У зв’язку з цим досить
важливим є аналіз механізму функціонального впливу книги, не
тільки з метою підвищення ефективності матеріального виробництва
в утилітарному значенні цього поняття, але і мобілізації суспільної
свідомості, його орієнтації на вирішення тих проблем загальнолюдських,
які висуває мінливий світ.
Ці прояви співвідносяться як з соціально-психологічними аспектами суспільних відносин, так і зі спілкуванням у сфері матеріального
виробництва, в процесі якого відбувається зміна людського мислення
і його продуктів. «Спілкування» як філософську категорію визначають
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через специфічне відношення між суб’єктами в їх практичній і теоретичній діяльності, ставлення, що сприяє закріпленню і збільшенню
знань. Звідси й випливає необхідність дослідження спілкування як
динамічного процесу зміни суб’єктних відносин і визначення в ньому
ролі книги.
Важливість дослідження соціальної ролі книги з аксіологічних
позицій випливає з оцінки її як пізнавального засобу. Формуючись на
постійно оновленому комплексі інтегрованих знань, предмет книги являє
собою цілісну систему зі значною кількістю елементів. Застосування
для вирішення суспільних завдань такого комплексу синергетично
взаємодіючих знань різко підвищує пізнавальні можливості взагалі
[5, с. 38].
Ціннісний підхід у визначенні соціальної ролі книги пов’язаний
з цілою низкою різноманітних проблем. З одного боку, як було відмічено
вище, у філософському сенсі він обумовлений існуванням матеріального
виробництва як єдності двох підсистем виробництва матеріальних благ
і виробництва певного соціального типу особистості. У силу цього, поняття
оцінки знаходиться на рівні теорії свідомого зображення у філософськосоціологічному напрямку. З іншого боку, є ціннісні орієнтири науки,
критерієм яких служить об’єктивність одержуваного знання, і особисті
оцінки людей, які перебувають у складних взаємозв’язках в процесі
соціальної діяльності, критерієм яких служить індивідуальний досвід.
Культура XIX ст. отримала від попередніх періодів цілком сформований книжковий дискурс, який в повному сенсі являє собою особливе
смислове поле, що має до того ж і матеріальну форму втілення. Цей
дискурс цілком відповідає тим мета-структурам до яких тяжіє сучасна
культурна комунікація. Хочеться відзначити, що прологом до таких
смислових просторів з’явилися книжкові зібрання, бібліотеки й культурні артефакти. Книжкове зібрання – це, по суті якийсь мета-текст,
представлений в конкретних книжкових формах, який розкриває нові
смисли. Смисловий зміст ширше і масштабніше книги як окремого артефакту. Невипадково осягнути сенс, інтерпретувати зміст книги людині
вдасться не в час читання, при безпосередньому спілкуванні з книгою,
а постфактум, через певний часовий проміжок [4, с. 52].
Таким чином, інформація часто не інтерпретується, а особистість
не отримує поштовх до подальшого вдосконалення. У результаті
виявляється незалученою дуже важлива особистісна структура –
динамічна здатність до розуміння. Тим часом саме здатність людини до
розуміння і інтерпретації лежить в основі вироблення власних поглядів
і думок. Книга – це ціле, якою б не була природа цієї цілісності [2, с. 30].
461

БІБЛІОТЕКА: КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОСТУП
Спілкування за допомогою книги може здійснюватися і на міжособистісному рівні, і між соціальними групами і шарами. І це закономірно,
адже книга являється засобом формування міжгрупової єдності і внутрішньогрупового спілкування. Тому книга часто є виразником не тільки
особистої думки, а й групової ідеї. Ідею не можна назвати інформацією
в чистому вигляді, як і книжковий текст можна вважати творенням
тільки автора. Як будь-яка структурна єдність, текст формується за
власними законами, що зображає специфіку культурного середовища.
Тому не випадково, що перетворення ідеї в книгу і наступне життя книги залежать не тільки від соціальної цінності ідеї, але і від її ставлення
до інших ідей, які вже живуть в суспільстві. A значення тієї чи іншої
книги, її «визнання», часто залежить від відповідного розставлення
громадських сил. Хоча трапляється, що саме ідея, закладена в книзі,
служить поштовхом до утворення нової соціальної спільності.
Значення книги як специфічної форми міжособистісної і групової
взаємодії різні. Так, особливе значення мають функції книги й спілкування
з приводу закладених в ній ідей і думок для наукової спільноти та
творчої інтелігенції. Тут поява книги, включення її в науковий обіг і її
позитивна оцінка – це фіксований етап у розвитку наукової думки. Ідеї,
смисли, закріплені в книзі, відчужуються від автора і продовжують жити
самостійним життям. Зберігає своє значення і наукова періодика як
форма обміну думками та ідеями. Це зовсім не означає, що інші засоби
комунікації тут не залучені, але все ж хочеться ще раз наголосити на
особливому значенні, яке в даному випадку має книга.
Є ще один істотний аспект, який дозволяє книзі протягом століть
функціонувати в культурі, в даному випадку можна говорити про те,
що книга не тільки елемент сучасної культурної комунікації, а й основа
наступності культури. Це пов’язано з архетипною природою книги.
Дійсно, книга – це не тільки артефакт, конкретний предмет культури.
Книга – це ще й архетип, якийсь структурований образ, що проходить
крізь століття людської культури.
З архетипною природою книги пов’язана надія на цілісне осягнення
світу. Не випадково в кожній розвиненій культурі ми знаходимо «Велику
книгу», що має неминуще значення і дає відповіді на всі питання. Така,
наприклад, Біблія для християнської культури. Така «Велика книга» –
своєрідне втілення прообразу книги, несе надособистісний сенс. Той
же сенс людство намагається осягнути і через всю безліч і різноманіття
створених ним книг. Архетипний образ книги служить організуючою
віссю творчої свідомості, джерелом спонтанної творчої активності [1, с. 24].
У процесі спілкування з книгою людина отримує можливість
інтегрувати різні шари індивідуального та колективного несвідомого,
піднімаючись на новий щабель індивідуального розвитку.
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ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННІ УКРАЇНИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
Актуальність рекламно-інформаційної діяльності зумовлюється
складністю переходу до ринкової економіки у книжковій галузі. Без
виваженої реклами, ефективної рекламної діяльності складно отримати
прибуток.
Учасники книжкового ринку, пристосовуючись до його вимог,
відшукують пріоритетні напрями подальшого розвитку, вивчають
закордонний досвід, особливості функціонування ринкової кон’юнктури
тощо. Більшість з них адаптувалися до нових економічних умов, знайшли
шляхи співробітництва та взаємодії, почали використовувати нові
засоби реклами книжної продукції.
Мета статті – в умовах переходу до ринкової економіки й насиченості
споживчого ринку товарами, дослідити організацію реклами та
інформації, що набуває нового значення та відрізняється специфічними
рисами. У книготоргових підприємствах, що застосовують прогресивні
методи продажу товарів, особливо у магазинах caмooбcлугoвyвaння,
безпосередній зв’язок покупців із їхніми співробітниками навіть за
наявності достатньої кількості продавців значно ослаблений, тому роль
і значення реклами та інформації в них помітно зростає. А вони відіграють
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різну роль в організації обслуговування покупців, що відповідно визначає
і специфіку функцій торгового менеджменту в цій галузі.
Через книжкову торгівлю неперіодичні видання потрапляють від
виробника до споживача. Для ефективної організації руху товарів
створено відповідну матеріально-технічну базу та апарат управління.
У літературних джерелах термін «книжкова торгівля» трактується,
по різному:
•• книжкова торгівля – вид діяльності (заняття);
•• книжкова торгівля – галузь (частина культури та економіки);
•• книжкова торгівля – процес (заміна товарної форми споживчої
вартості книжки на грошову).
Роздрібна торгівля – складова частина книготоргівлі, пов’язана
з продажем товарів безпосередньо громадянам та іншим споживачам
для їхнього особистого некомерційного використання незалежно від
форми розрахунків.
Реалізацією книжок займаються ятки, кіоски, що мають окремі
приміщення, але в них немає торговельної зали для покупців (дрібнороздрібна мережа).
Роздрібна книжкова торгівля – заключна ланка галузі товарного
обігу, куди гуртові підприємства постачають продукцію видавництв,
що піддається роздрібному продажу. У роздрібній торгівлі завершується
процес товаропереміщення неперіодичних видань, забезпечується їх
доведення до споживача.
Роздрібний книжковий ринок в умовах жорсткої конкуренції має
інформаційно насичуватися, бути економічно прозорішим і технологічнішим. Такі фундаментальні ознаки роздрібної торгівлі, як широкий
асортимент, інформаційне забезпечення, технологічність і спеціалізація
визначають книжковому ринку України найреальнішу перспективу
для розвитку й виживання.
Перехід до ринкових умов сприяв змінам, що відбулись у каналах
розподілу неперіодичних видань. Створилася певна система роздрібної
торгівлі. Маркетингове управління стало однією з найважливіших умов
виживання книготорговельних підприємств.
Багато видавництв України відкривають у регіонах свої фірмові
магазини чи ятки. Поширення книжок відбувається видавництвами
через мережу фірмових магазинів чи своїх відділів.
Для здійснення роздрібної торгівлі господарчі суб’єкти використовують: магазини – стаціонарні пункти роздрібної торгівлі товарів, що
займають окремі приміщення чи будівлі і мають торговельну залу для
покупців.
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Раціональне розміщення роздрібної книготорговельної мережі,
правильне формування асортименту книжкової продукції в магазинах та
кіосках, впровадження прогресивних методів обслуговування сприяють
повнішому задоволенню попиту покупців на книжки, і, так, підвищують
культурний, професійний, ідейно-політичний світогляди людей.
Враховуючи реалії українського ринку, книгопромисловці нового
покоління намагаються впроваджувати нові інформаційні технології розповсюдження книги. Пошук нових шляхів скорочення витрат
спонукав видавців і книготорговців до впровадження Інтернеттехнологій. У книжковій торгівлі поширилися віртуальні магазини
з бібліографічною та книго-торговельною інформаціями конкретного
власника книг – оптовика чи представника роздрібної торгівлі.
Важливим є розумінням видавцями і книготорговими підприємствами
кооперативної ідеї, коли на одному сайті (вузлі) на договірних умовах
інтегруються бази бібліографічної та іншої інформації декількох видавців
чи книгорозповсюджувачів. З розвитком мережі Інтернет електронна
торгівля знаходить все більше прихильників.
Основна роль реклами полягає в активізації процесів продажу,
у стимулюванні реалізації окремих товарів. Вона розглядається як
дієва наступальна зброя книготоргового підприємства у конкурентній
боротьбі, як частина його маркетингової стратегії.
Мета реклами – привернути увагу потенційних покупців до одного
з двох компонентів:
•• конкретного магазину, виділяючи його своєрідність у роздрібній
торговій мережі регіонального споживчого ринку (специфіку
асортиментного профілю; використання окремих прогресивних
методів продажу товарів; пропозицію широкої номенклатури послуг,
насамперед після продажних; особливу цінову політику тощо);
•• окремих товарів, що їх реалізують у магазині, за потреби суттєво
активізувати їх продаж (передусім йдеться про ті товари, продаж
яких забезпечує високу кінцеву ефективність торгової діяльності).
Для реалізації цієї мети реклама має широкий асортимент засобів,
що дають можливість отримувати значний ефект:
1. Світлова реклама, тобто система рекламних засобів, ґрунтується
на використанні різноманітних джерел світла (ламп розжарювання,
люмінесцентних ламп тощо). Основними засобами світлової реклами
є вивіски, світлові плакати і табло, бігові світлові рядки тощо; а особливістю – те, що вона доповнює інші рекламні засоби тоді, коли магазини вже закінчують роботу (у вечірні години). Ця особливість визначає
специфіку використання цього виду рекламних засобів – їх потрібно
розміщувати, як правило, на основних потоках руху потенційних покупців, що формуються у вечірні години;
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2. Вітринна реклама є одним з наймасовіших постійних видів
рекламних засобів. Це насамперед віконні вітрини – основний засіб. Існує
багато методів оформлення віконних вітрин, вибір яких визначається
завданнями, що стоять перед дизайнерами. Якщо потрібна рекламна
інформація про особливості товарного профілю магазину, то в його
вітринах розміщують максимально допустиму з позицій психологічного
і художнього сприйняття кількість характерних товарних зразків.
Якщо ж рекламуються товари-новинки або маловідомі покупцю товари,
то композицію вітрини доповнюють рекламними плакатами з основними
відомостями про товари, способи їх використання (експлуатації), які
підкреслюють перевагу рекламованих товарів перед відомими аналогами.
Поряд з віконними можна використати також виносні та вітрини
в середині магазину. Останні використовуються, як правило, для реклами
окремих товарів. Композицію у вітринах варто поновлювати якомога
частіше, а товари, яких немає в продажу, відразу замінювати на наявні.
Зміна товарів у вітрині сама собою привертає увагу покупців не менше,
ніж складна композиція;
3. Демонстраційна реклама є одним з найдієвіших способів активізації
продажу окремих видів товарів. Крім того, вона сприяє формуванню
нового купівельного попиту. Основними засобами демонстраційної
реклами є виставки-демонстрації нових модних або технічно складних
товарів (для формування нових напрямів споживання); виставкидегустації (для реклами нових продуктів харчування); виставки-продажі
(для реклами широти асортименту окремих видів товарів і одночасного
задоволення попиту па них) та інші аналогічні демонстраційні заходи.
А їх потрібно ретельно підготувати, щоб надати покупцю якомога
розгорнутішу інформацію. Як найяскравіше, художньо та інформаційно
доступно оформити ділянки торговельного залу, де вони реалізуються.
Залучити, за потреби, спеціалістів-консультантів і створити достатні
запаси товарів;
4. Друкована реклама, що використовується в магазині, включає
різноманітні рекламні листки, проспекти, каталоги та іншу друковану
продукцію, що надаватиметься покупцям безпосередньо в торговому
залі. Враховуючи високу вартість виготовлення цих засобів реклами, їх
друк має покладатися, як правило, на фірму-виробника товарів (це може
бути передбачено окремим пунктом контрактного узгодження з виробниками товарів або їхніми регіональними дистриб’юторами);
5. Сувенірна реклама є відносно новим для нашої практики напрямом
використання засобів рекламування магазину або окремих товарів.
У закордонній практиці для цього використовують систему різноманітних
сувенірів з емблемою (торговою маркою) магазину, диференційованих
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за видами і вартістю, які вручаються покупцю безплатно при покупці
окремих груп товарів.
Головними розповсюджувачами реклами є засоби масової інформації
та газети. Здійснювані в цих формах рекламні кампанії мають епізодичний характер і їх проводять лише окремі книготоргові підприємства.
Їх переваги загальновідомі: оперативність, охоплення місцевого
ринку. Щодо обмежень, то вони пов’язані передусім з невеликою якістю
відтворення, порівняно невеликою аудиторією «вторинних читачів»,
нетривалістю існування і дії.
Не менше різноманіття засобів характерне і для організації інформації.
Основна роль інформації – раціоналізація процесу обслуговування
покупців у магазині, в «інформаційній підтримці» всіх складників
цього процесу. Оскільки право на інформацію є одним з суттєвих прав
покупців, окремі параметри інформації регулюють відповідні державні
нормативно-правові акти (насамперед правила продажу товарів і порядок
здійснення торгової діяльності).
До основних видів цих засобів належать:
•• інформаційні схеми в магазинах застосовуються, як правило,
двох видів: загальна – розміщення окремих структурних підрозділів
(споживчих комплексів, мікрокомплексів, товарних відділів і секцій)
на поверхах та інформаційні схеми розташування мікрокомплексів,
відділів і секцій на конкретному поверсі. Загальну iнформаційну
схему застосовують у багатоповерхових торгових будівлях, а схему
розташування структурних підрозділів на конкретному поверсі – в усіх
магазинах з площею торгового залу понад 400 м². Інформаційні схеми
першого виду треба розташовувати або перед входом у приміщення
або в торговому залі біля входу, а другого – у торговому залі праворуч
біля входу або на майданчиках між сходами (у багатоповерхових
будинках). При цьому в інформаційних схемах другого виду треба
не тільки перелічувати назви окремих структурних підрозділів
(або груп товарів), а й давати покупцю просторове уявлення про їх
розташування;
•• покажчики є одним з масових видів засобів інформації. За своїм
функціональним призначенням вони поділяються па такі групи:
покажчики структурних підрозділів магазину; покажчики окремих
розділів і підрозділів товарів; покажчики окремих видів послуг, що
надаються покупцям тощо. Величина покажчиків визначається
групою, до якої вони належать, розміром площі; плакатна інформація
є одним з мобільних і недорогих засобів інформації. Вона спрямована на
інформування покупців про правила продажу різних груп товарів, умови
ефективного використання окремих виробів тощо. Плакатна інформація
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створюється, зазвичай, у формі текстових оголошень і, як правило,
концентрується в спеціальних місцях на шляхах найінтенсивніших
потоків покупців (плакатна інформація, що концентрується, може бути
об’єднана рубриками «Інформація для покупців», «Куточок покупця»
тощо). Зміст окремих плакатних оголошень швидко сприймається
покупцями за умови стислості тексту, простоти форм, відповідності
розміру букв і довжини рядків, поєднання кольору букв.
Для удосконалення рекламно-інформаційної діяльності роздрібних
книготорговельних підприємств, доцільно:
•• вивчати та впроваджувати досвід закордонних книготорговельних
підприємств, налагоджувати стосунки з книговидавництвами Західної
Європи та Америки, відправляти українських спеціалістів з провідних
книготорговельних підприємств України на стажування за кордон;
•• залучати до співпраці закордонних та українських інвесторів
і спонсорів;
•• налагодити систему книготорговельної інформації в Україні про
книжки, випущені як українськими видавництвами, так і видавничими
підприємствами інших країн, збирання замовлень, розширення випуску
соціально значущої літератури;
•• приділяти більше уваги рекламуванню видавництв, книготорговельних підприємств та окремих видань. Розробити систему рекламних заходів, спрямованих на пожвавлення попиту саме на українську
книжкову продукцію, що своєю чергою, сприятиме підвищенню її
конкурентоспроможності та поступовому витісненню російськомовних
книжок з українського ринку;
•• вивчати попит на книжкову продукцію при обслуговуванні
покупців у книгарнях та через опитування й анкетування споживачів
книжкової продукції, доводити результати цих досліджень до
видавництв, щоб останні мали змогу швидше реагувати на зміни
в книжковому ринку;
•• постійно підвищувати якість та культуру торговельного обслуговування покупців. Створити такі умови, щоб споживач міг придбати
потрібні видання з мінімальними затратами часу на їх пошук, і зробити це в зручних умовах. Це залежить від внутрішнього оформлення
торговельного залу, способів розташування товарів, якості професійної
підготовки та знаходження продавців у торговельному залі;
•• дбати про імідж підприємств книготоргівлі, налагоджування
добрих стосунків зі споживачами, постачальниками і мешканцями
міста чи району, де працює книгарня, бо це один з основних принципів
торговельної політики;
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•• цілеспрямовано формувати попит, організовуючи книжкові
виставки, презентації та конференції, що сприятимуть створенню
імпульсів до придбання тієї чи іншої книжки, психологічної підготовки
до купівлі.
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КНИГА И ЕЁ ДУХОВНОЕ НАЧАЛО
Книга как продукт общечеловеческой культуры отражает два её
извечных начала – материальное и духовное, которые произрастают
из неизмеримых глубин земной цивилизации. Само слово «культура»
происходит от латинского cultura, т. е. возделывание, воспитание,
развитие. В этом видится залог бессмертия книги, поскольку на каждом
из этапов процесса эволюции она является результатом деятельности
человеческого духа и человеческих рук.
В современной философской интерпретации в основе развития
культуры в двух её ипостасях лежит системный принцип единства
воспроизводства материальных средств жизни и воспроизводства
определенного социального типа человеческой личности (образование
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и воспитание). В связи с этим достаточно важным представляется
исследование механизма функционального воздействия книги (речь
здесь и далее идет о не художественной книге) не только с целью повышения эффективности материального производства в утилитарном
значении этого понятия, но и мобилизации общественного сознания,
его ориентации на решение тех общечеловеческих проблем, которые
выдвигает меняющийся мир.
Книга, отражающая развитие различных сфер материального производства, рассматривает не только проблемы техники и технологии, но
и широкий спектр вопросов, связанных с человеческой личностью.
Именно в этом направлении происходит ценностная переориентация
представлений в той или иной области деятельности. Выступая ведущим
средством коммуникации, книга способствует совершенствованию
самого акта общения во всем многообразии его проявлений.
Эти проявления соотносятся как с социально-психологическими
аспектами общественных отношений, так и с общением в сфере материального производства, в процессе котрого происходят изменения
человеческого мышления и его продуктов. «Общение» как философскую категорию определяют через специфическое отношение между
субъектами в их практической и теоретической деятельности, отношение, способствующее закреплению и приращению знаний. Отсюда
и вытекает необходимость исследования общения как динамичного
процесса изменения субъектных отношений и определения в нем
роли книги.
С аксиологических позиций важность исследования социальной роли
книги следует и из оценки её как познавательного средства. Формируясь
на постоянно обновляющемся комплексе интегрированных знаний,
предмет книги представляет собой целостную систему со значительным
количеством элементов. Применение для решения общественных задач
такого комплекса синергически взаимодействующих знаний резко
повышает познавательные возможности вообще [1, с. 38].
Что касается ценностных ориентиров в определении социальной роли
книги, то речь в первую очередь должна идти о тех её специфических
функциях, которые формируются по мере того, как в процессе развития
общества возникает необходимость в решении определенных задач,
направленных на совершенствование социальной деятельности. В этом
смысле вполне можно разделить мнение А. А. Гречихина, что каждый этап
в ходе движения книги связан с известной аксиологической информацией
не только в содержании, но и (с учетом коммуникативной природы
книги) во всех возможных составляющих. Безусловно, правомерно и его
утверждение, что именно аксиологическая обусловленность книги как
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способа информационного общения является одной из важнейших черт
при систематизации её многообразных проявлений [1, с. 31–57].
Ценностный подход в определении социальной роли книги сопряжен
с целым рядом разнородных проблем. С одной стороны, как было отмечено
выше, в общефилософском смысле он обусловлен существованием
материального производства как единства двух подсистем – производства
материальных благ и производства определенного социального типа
личности. В силу этого понятие оценки находится на уровне теории
сознательного отражения в русле философско-социологического
направления. С другой стороны, есть ценностные ориентиры науки,
критерием которых служит объективность получаемого знания,
и личностные оценки людей, находящихся в сложных взаимосвязях
в процессе социальной деятельности, критерием которых служит
индивидуальный опыт.
Культура XXI ст. получила от предшествующих периодов вполне сложившийся книжный дискурс, который в полном смысле представляет
собой особое смысловое поле, имеющее к тому же материальную форму
воплощения. Этот дискурс вполне соответствует тем метаструктурам
к которым тяготеет современная культурная коммуникация. Хочется
отметить, что прологом к таким смысловым пространствам явились
книжные собрания, библиотеки и культурные артефакты. Книжное
собрание – это по существу, некий метатекст, представленный в конкретных книжных формах и раскрывающих новые смыслы. Смысловое содержание шире и масштабнее книги как отдельного артефакта.
Не случайно постигать смысл, интерпретировать содержание книги
человеку удается порой не в момент чтения, при непосредственном
общении с книгой, а постфактум, через некий временной промежуток
[3, с. 52].
В результате коммуникации как процесса взаимодействия читателя
и книги формируется некое смысловое поле, не претендующее, однако,
на самостоятельное бытие. В процессе понимания текста сознание читателя приобщается к чистому смыслу, достигая максимальной суверенности, и в этом одно из важнейших достоинств книги. Такой свободы
сознанию не предоставляет ни одна другая коммуникационная система.
В отличии от книги большинство средств массовой коммуникации,
в первую очередь радио и телевидение, ориентируются на создание
специфических семантических структур, основанных на стереотипах
и повторениях. Их функционирование основывается на стереотипных
же ассоциациях, глубоко укорененных в памяти. В результате память
оказывается заполненной символами и знаками, которые сознание
не успевает расшифровывать в силу большого информационного дав471
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ления, а также в силу привычности структур. Таким образом, информация зачастую никак не интерпретируется, а личность не получает
толчок к дальнейшему совершенствованию. В итоге оказывается незадействованной очень важная личностная структура – динамическая
способность к пониманию. Между тем именно способность человека
к пониманию и интерпретации лежит в основе выработки собственных
взглядов и мнений. Книга – это целое, какова бы ни была природа этой
целостности [4, с. 30].
Одной из наиболее острых аксиологических проблем, прямо
сопряженных с созданием и распространением книги как источника
социальной информации, является проблема так называемого неупорядоченного ценностного полиморфизма. Обострение её связано
прежде всего с гигантскими масштабами научной деятельности в мире,
несопоставимым с прежним уровнем развития техники и технологии,
с распространением действия антропогенных факторов на всю систему
природопользования. Однако природу этой проблемы также нельзя
назвать однозначной.
В значительной степени социальные функции книги, определяемые
принципами и способами организации той информации, которая материализуется в тексте, зависят от ценностных установок автора – ученого,
специалиста и других. Такие же установки порождаются восприятием
конкретным человеком реальной действительности под влиянием
различных ценностных систем утилитарных, эстетических, нравственных, логических, политических и т. д.
В последнее время особенно заметно стало деление книги на
«массовую» и «интеллектуальную». Массовая книга сродни другим
современным досуговым формам, а «интеллектуальная книга» связана
с традиционными представлениями о книге общение с которой требует
усилий и духовной работы. Именно с интеллектуальной книгой сейчас
может быть связана возможность постижении истины и глубокого
смысла. Конечно нет ничего невозможного в том, чтобы любой человек,
умеющий читать, прочитал любую книгу. Однако прочитать – еще не
значит понять.
Возможно, нежелание совершать необходимый «интеллектуальный
труд», а отсюда и некоторая «элитарность» серьезной книги связаны
с глубинными процессами, происходящими сегодня в культуре. В этом
просматривается тревога и неуверенность, столь часто испытываемые
современным человеком и столь успешно маскируемые под независимостью и раскованностью. Кроме того, современная система коммуникации
с раннего возраста приучает человека к «готовому продукту» – мнению,
информации, идеологии и, что еще опаснее, к готовому смыслу. Еще
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раз хочется подчеркнуть, что книга во многом противостоит процессам массовизации в культуре, и в этом её особое значение не только
для культуры в целом, но и для отдельной личности. Необходимость
прикладывать интеллектуальные усилия в процессе общения с книгой
позволяет человеку не только расширить свои представления о мире,
но и является важным инструментом в познании самого себя, развитии самосознания личности, а значит, способствует устойчивости последней. Как бы ни менялись формы коммуникации, человек читает
книгу индивидуально. Уровень понимания книжного текста связан
с включенностью смысла в интеллектуальное пространство личности.
Смысловое содержание может быть принято или не принято в это пространство, человек может получить новую информацию или изменить
точку зрения на мир (пусть даже в самых незначительных аспектах),
а может лишь укрепиться в собственной позиции. Так или иначе это
напрямую связано с процессом внутреннего развития. Может быть,
именно поэтому ни в одной другой коммуникационной системе мы не
сталкиваемся с такой формой, которая носила бы название интеллектуальной [3, с. 56].
Общение посредством книги может осуществляться и на межличностном уровне, и между социальными группами и слоями. И это закономерно, ведь книга является средством формирования межгруппового
единства и внутригруппового общения. Поэтому книга зачастую является выразительницей не только личного мнения, но и групповой идеи.
Идею нельзя назвать информацией в чистом виде, как и книжный текст
нельзя считать произведением только автора. Как любое структурное
единство, текст формируется по собственным законам, отражающим
специфику культурной среды. Потому не случайно, что превращение
идеи в книгу и последующая ее жизнь зависят не только от социальной
ценности идеи, но и от ее отношения к другим идеям, уже циркулирующим в обществе. Значение той или иной книги, её «признание»,
часто зависят от соответствующей расстановки общественных сил,
хотя случается, что именно идея, заложенная в книге, служит толчком
к образованию новой социальной общности.
Значение книги как специфической формы межличностного
и группового взаимодействия различно. Так, особое значение имеет
функционирование книги и общение по поводу заложенных в ней идей
и мнений для научного сообщества и творческой интеллигенции. Здесь
появление книги, включение её в научный обиход и её положительная
оценка – это фиксированный этап в развитии научной мысли. Идеи,
смыслы, закрепленные в книге, отчуждаются от автора и продолжают
жить самостоятельной жизнью. Сохраняет её значение и научная
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периодика как форма обмена мнениями и идеями. Это вовсе не значит,
что другие средства коммуникации здесь не задействованы, но все же
хочется еще раз подчеркнуть особое значение, которое в данном случае
имеет книга.
Книга была первой ступенью в создании духовного единства между
людьми, разделенными пространственно-временными параметрами.
Сейчас к созданию общности на расстоянии причастны и другие средства коммуникации. Как показывают исследования, их воздействия
зачастую сродни наркотическому, человек порой полностью теряет
ощущение той грани, отделяющей реальную действительность от электронной. Это связанно с наглядно-образным характером современного
коммуникативного языка. К тому же средства массовой коммуникации
зачастую актуализируют пласты, психики ранее оставлявшие интимную сторону человеческого существования или же «разрешавшиеся»
в период праздников, культовых действ и т. п. (в первую очередь это
касается секса и насилия), что многократно усиливает воздействие
внешней информации на человека, к которому психика многих людей
оказывается просто неподготовленной [3, с. 58].
Есть еще один существенный аспект, позволяющий книге на
протяжении веков функционировать в культуре. В данном случае можно
говорить о том, что книга не только элемент современной культурной
коммуникации, но и основа преемственности культуры. Это связано
с архетипической природой книги, так как она не только артефакт,
конкретный предмет культуры, но и архетип, некий структурированный
образ, проходящий сквозь века человеческой культуры. Вероятно,
с этим сопряжено и то доверие, которое человек испытывает к книге.
Архетипическая природа книги проявляется в таких языковых метафорах,
как Книга Бытия, Книга Природы, Книга Жизни. Эти «книги» человечество
«читает» на протяжении всей своей истории. В этом смысле можно говорить
о книге как источнике Знания, Истины и Мудрости, которые целиком не
даны ни одному человеку, но представлены в виде духовного пространства.
С архитипической природой книги связана надежда на целостное
постижение мира. Не случайно в каждой развитой культуре мы находим
«Великую книгу», имеющую непреходящее значение и дающую ответы
на все вопросы. Такова, например, Библия для христианской культуры.
Подобная «Великая книга» – своеобразное воплощение прообраза книги,
несущего надличностный смысл. Тoт же смысл человечество пытается
постичь и через все множество и многообразие созданных им книг.
Архетипический образ книги служит организующей осью творческого
сознания, источником спонтанной творческой активности. В процессе
общения с книгой человек получает возможность интегрировать разные
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слои личного и коллективного бессознательного, поднимаясь на новую
ступень индивидуального развития. Возможно, поэтому и сама форма
книги столь «удобна», соответствует пропорциям человеческого тела,
особенностям восприятия и т. п. [5, с. 24].
Архетипическая природа принципиально отличает книгу от других
имеющихся коммуникационных систем.
Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть, что в настоящее время
меняется и место книги в современной культуре, и отношение к ней.
Основной акцент переносится с информационно-функциональной роли
на её сущностные особенности. Книга как средство коммуникации
взаимодействует с другими коммуникационными системами, испытывая
на себе их влияние. На сегодняшний день можно констатировать, что
многие функции, выполнявшиеся раньше только благодаря книге, сейчас
переходят к другим средствам коммуникации, скажем, телевидению
или Интернет, однако во многом книга остается уникальной.
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МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛІВ
КНИГОТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Книгорозповсюдження – одна зі слабких ланок у ланцюгу творення, друкування і поширення книги. Бездумна приватизація і комерціалізація підприємств торгівлі, громадського харчування, куди, як
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під ніж, потрапили книжкові магазини, призвела кілька років тому
до повної руйнації створюваної десятиліттями державної мережі
книгорозповсюдження, за допомогою якої видрукувана в будь-якому
місті книга доходила до найвіддаленішого закутка держави. Це різко позначилося на тиражах видань, адже створення власної мережі
дистрибуції виявилося не під силу кожному видавництву. Ми й далі
є свідками абсурдної ситуації, коли про час, місце появи нових видань
довідуємося випадково, коли навіть не в усіх обласних центрах можна
придбати книги, випущені київськими видавництвами.
У попередні роки здійснювалося кілька спроб, зокрема й на державному рівні, зрушити справу з місця. Так, Держкомінформ спільно
із зацікавленими організаціями розробив проект Концепції створення
відкритого акціонерного товариства «Книги України» яке могло б перебрати функції колишньої «Укркниги». Однак із різних причин справа не була
доведена до кінця. Ми невиправдано відстали у питанні створення повної
інформаційної мережі та входження її до світового простору.
В умовах реформування економіки України, впровадження ринкових
відносин актуальнішим є постійне вдосконалення управління виробництвом
як матеріальної основи розвитку суспільства. Ускладнилися економічні
відносини між підприємствами, посилилась конкуренція, виявилися
недоліки в роботі, спричинені незвичними для сучасного виробника
процесами ринкового змісту. Також з’явилася потреба в удосконаленні
методів управління діяльністю підприємства, удосконалення методів
планування як однієї з головних функцій управління.
Нові умови господарювання змінюють застарілі стереотипи
в розумінні планування як процесу, що повною мірою керований
державними установами. На перший план виходить необхідність
нового розуміння планування, визначення розвитку підприємства,
формування його стійкого становища на ринку завдяки виробництву
конкурентоздатної, якісної та необхідної іншим споживачам продукції.
Мета статті – розкрити планування потреби в матеріалах на утворення
товарних запасів книготорговельного підприємства та запропонувати
шляхи його вдосконалення.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
•• дослідити методи планування та управління товарними запасами
книготорговельного підприємства;
•• висвітлити потребу створення запасів матеріалів для роботи підприємства;
•• розглянути зв’язок між кількістю постачання, розміром партій
матеріалів, моментом постачання та загальних витрат;
•• виявити чинники й випадки, що впливають на практичну діяльність книготорговельного підприємства.
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В умовах реформування економіки України, впровадження ринкових
відносин важливого значення набуває постійне вдосконалення
управління виробництвом як матеріальної основи розвитку суспільства.
Теоретичне підґрунтя статті становлять ідеї, концепції та підходи,
викладені в наукових працях вітчизняних і закордонних науковців
у галузі книгознавства, соціальних комунікацій, бібліотечнобібліографічних, соціологічних наук. Серед них: О. Афонін, Г. Глотова
Г. Грет, В. Зінь, М. Турченюк, М. Сенченко, М. Тимошик.
Товарні запаси – будь-які ресурси книготорговельного підприємства,
призначені для використання, але тимчасово не використовуються.
Виробничий процес не може забезпечуватися без наявності запасів
матеріально-технічних ресурсів, без їх поступового використання.
Основна причина, яка обумовлює необхідність створювати запаси,
полягає в тому, що в реальних умовах неможливо забезпечити сумісність
моменту створення певного ресурсу з моментом його використання.
Створений ресурс до його використання перебуває у вигляді запасу.
Планування процесу формування товарних запасів є елементом
системи управління виробничо-господарською діяльністю, складовою
частиною плану матеріально-технічного забезпечення, полягає в розробці
і впровадженні системи планування економічно обґрунтованої величини
товарних запасів і організації їх ефективного використання [4, с. 148].
Запас матеріальних ресурсів (певна кількість матеріалів) постійно
перебуває в системі матеріально-технічного постачання, що охоплює
етапи замовлення, придбання, транспортування, зберігання та інші.
Для планування постачання книготорговельному підприємству
сировини, матеріалів та формування оптимальних обсягів запасів
матеріалів доцільно використовувати моделі теорії управління запасами.
Завдання управління запасами виникає тоді, коли необхідно створити
запас матеріальних ресурсів, який забезпечував би тривалу ритмічну
роботу підприємства. Модель управління запасами повинна дати
відповідь на запитання: яку кількість товару необхідно замовити та
коли замовляти матеріал.
Оптимальне планування матеріально-технічного постачання
підприємства визначають умовою забезпечення загальних мінімальних
витрат, які розраховуються за формулою:
В мтп = В пр+В пос+В зб+В ін+В деф (1),
де В мпт – загальні витрати системи управління постачання матеріалів, грн.; В пр – витрати на придбання матеріалів, грн.; В пос –
витрати на постачання матеріалів, грн.; В зб – витрати на збереження
матеріалів, грн.; В ін – інші витрати, грн., В деф – витрати від дефіциту
матеріалів, грн.
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Витрати на придбання матеріалів залежать від наявних цін на
одиницю матеріалу та від обсягу постачання. Витрати на постачання
матеріалів визначаються використанням певного виду транспорту
(залізничного, автомобільного, водного, повітряного) й тарифами на
перевезення вантажів. Витрати на збереження матеріалів на складах
підприємства пов’язані з їхнім збереженням, сортуванням, фасуванням,
переміщенням. Витрати від дефіциту матеріалів підприємства пов’язані
з простоєм виробничих потужностей у зв’язку з відсутністю необхідних
матеріалів.
У загальну суму витрат також можуть входити інші витрати, що
виникають в результаті незадовільного забезпечення виробництва
товарно-матеріальними цінностями, штрафи за затримку в постачанні
товару, збитки, пов’язані з недостатньою кількістю товарів, що необхідна
для забезпечення ритмічного виробництва тощо.
Вироблення принципів, методів планування та управління товарними
запасами підприємства з необхідністю раціонального використання
матеріально-технічних ресурсів залежить від стратегічних цілей
підприємства і ринкових особливостей його функціонування. Кожній
стратегії планування та управління запасами відповідає рівень
конкретних витрат, що являє собою об’єкт дослідження. Необхідно,
враховуючи конкретні умови роботи підприємства, вирішити, скільки
потрібно мати матеріалів у вигляді запасу, коли здійснювати процес
формування запасів, щоб своєчасно та в необхідній кількості забезпечити
матеріалами виробництва при одночасному досягненні мінімуму
загальних витрат, пов’язаних з процесом постачання. Визначення
планової стратегії підприємства здійснюють з використанням економікоматематичних моделей.
Економіко-математичне моделювання дає підстави розглянути
значну кількість альтернативних варіантів і обрати оптимальний,
врахувати наявність складних та невизначених факторів [4, с. 153]. У цій
моделі планування та управління запасами цільова функція зображає
зв’язок між кількістю постачання, розміром окремих партій матеріалів,
моментом постачання та загальних витрат, пов’язаних з постачанням
окремих партій матеріальних ресурсів та з їх збереженням. Залежно від
імовірних характеристик цих складових частин системи постачання
матеріальних ресурсів моделі планування та управління запасами
можуть були детермінованими або ймовірними. У всіх випадках мають
бути враховані обмеження на загальний обсяг матеріальних ресурсів,
з яких формується запас на максимальне число постач, максимальний
розмір окремої постасі, максимальну вартість запасу, ймовірність
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виникнення дефіциту. Зважаючи на конкретні значення, перераховані
компоненти в умовах функціонування підприємства, визначається зміст
економіко-математичної моделі.
Розглянемо класичну економіко-математичну модель управління
запасами, яка широко застосовується в практиці планування формування
запасів, використовується як базова для побудови інших типів моделей.
Це так звана однопродуктова модель управління запасами підприємства,
що характеризується постійним в часі попитом на матеріали, своєчасним
поповненням запасів і відсутністю дефіциту.
У класичній моделі є тільки один головний параметр: кількість
постач або обсяг однієї постачі. За критерієм оптимальності та якості
функціонування системи постачання матеріалів чи інших предметів
споживання приймають сукупні за певний період часу Т витрати на
зберігання та поповнення запасів.
Вихідними даними є:
•• попит на матеріали чи інші предмети споживання q, значення
попиту не змінюється протягом усього періоду Т. Загальний обсяг
попиту О визначається формулою:

G = q·Т (2);
•• питомі витрати на збереження S зб і питомі витрати на здійснення
однієї поставки S пос, які не залежать від загального обсягу поставки;
•• організація постачання матеріалів здійснюється раптово від нуля
до необхідного рівня за схемою, що представлена на рис. 1 [4, с. 154];

Рис. 1. Графік постачання за умови, що розмір партії
та інтервал постачання незмінні.

•• обмеження в моделі існують на кількість поставок П пос чи на
розмір однієї поставки q залежно від того, який показник прийнятий
як головний.
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Цільова функція в класичній моделі має такий вигляд:

(3)
Завдання з управління запасами полягає в тому, щоб визначити таке
значення q, за яких попит на матеріали чи інші предмети споживання
був би повністю забезпечений протягом усього періоду Т. При цьому
загальні витрати були б мінімальними [4, с. 155].
Задача по управлінню запасами полягає в тому, щоб визначити
таке значення q або, при яких попит на матеріали чи інші предмети
споживання був би повністю забезпечений протягом усього періоду
Т. При цьому загальні витрати були б мінімальними.
Враховуючи те, що =
, цільову функцію можна подати такими
способами:
•• якщо керуючим є показник q
( )

=

⋅

+

⋅

(4)

•• якщо керуючим є показник ппос
( )

=

⋅

+

⋅

(5)

Після математичних перетворень формули (4) оптимальний розмір
партії визначається таким чином:

⋅

=

(6)

Після математичних перетворень формули (5) оптимальна кількість
поставок
.

=

⋅
⋅

(7)

Використовуючи формули (6) і (7) можна визначити, які необхідно
мати склади для збереження запасів матеріально-технічних цінностей
та яким чином організувати постачання матеріалів, щоб забезпечити
загальні мінімальні витрати [4, с. 156].
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У реальних умовах існує обмеження на розмір партії (qmax). Якщо
в результаті розрахунку за формулою (6) отримано співвідношення
qопт < qmax, то за оптимальний розмір партії приймають qопт. Якщо
qопт > qmax, остаточно приймається розмір партії на рівні qmax.
Використання формули (4) дає можливість визначити, на скільки при
цьому зростуть загальні витрати, що спрямовуються на створення
запасу. Одночасно з’являється можливість зробити оцінку того, що
є більш вигідним: мати певні збитки при організації постачання
матеріалів неоптимальними партіями чи здійснити розширення складів
і впровадити використання оптимальної за розміром партії.
На практиці часто обсяг окремих партій матеріалів, що надходять на
підприємство, а також інтервали часу між постачанням окремих партій
не є стандартними величинами, тому в кожному окремому випадку
вони змінюються за річними законами ймовірності. У зв’язку з цим
існує значна кількість різноманітних економіко-математичних моделей
управління запасами. Їх вивчення та застосування на виробництві
значно зменшує запаси товарно-матеріальних цінностей, одночасно
забезпечує безперервність постачання виробничого процесу; зменшує
кількість обігових коштів [4, с. 157].
У зв’язку з цим можна виділити такі три випадки, які трапляються
в практичній діяльності:
1. Розмір усіх партій матеріалів, що надходять на підприємство
протягом періоду Т постійний, а інтервали їх постачання змінюються.
2. Інтервал постачання матеріалів на підприємство постійний,
а розмір партії змінюється.
3. Розмір партії матеріалів та інтервал постачання окремих партій
періоду Т змінюється. Такий тип економіко-математичної моделі
відносять до моделей значної складності з імовірним попитом на
матеріали та ймовірним інтервалом постачання окремих партій.
У ринкових умовах планування на книготорговельному підприємстві
товарних запасів ґрунтується на нових вимогах до організації постачань,
формуванні та використанні запасів на всіх стадіях виробничого процесу
з метою мінімізації загальних витрат підприємства.
Система організації, постачань повинна забезпечити оперативність,
мобільність, необхідну ефективність роботи підприємства. Ця система
призначена враховувати ризики при нестійкому попиті на продукцію,
коли неминуче виникають невизначеності, пов’язані з ймовірністю
існування додаткових матеріальних витрат і неможливістю достатньо
точної оперативної оцінки більшості витрат. Оцінка можливого ризику
книготорговельного підприємства в умовах невизначеності умов органі481
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зації матеріального постачання належить до однієї з найскладніших
і малодосліджених проблем.
Підприємство має відмовитися від прийнятого способу постачання
матеріальних ресурсів, якщо ризик перевищує припустимий рівень.
Ефективність контролю за станом товарних запасів і наявності товарів
у магазині значно підвищується при використанні товарних переліків,
що включають повний перелік товарів, які варто мати в магазині.
Завдання безперервного поповнення запасів товарів у міру їх реалізації
на основі обліку поточного попиту може бути ефективно вирішене
шляхом автоматизації управління процесами товаропостачання. Точні
математичні співвідношення між реалізацією товарів і поповненням їх
запасів значно спрощує вирішення цього завдання і дає змогу широко
застосовувати обчислювальну техніку.
Прогнозування структури попиту являє собою більш складний процес
і базується на аналізі розвитку виробництва, тенденцій і закономірностей
споживання і попиту, зміни естетичних смаків, змін моди, спостережень
за кон’юнктурою товарних ринків і використання інших матеріалів
інформаційного забезпечення.
Сучасні досягнення обчислювальної техніки відкривають перспективи впровадження автоматизованих систем управління торгівлею
і насамперед управління формуванням товарних запасів на основі
безперервного всебічного обліку попиту населення й реалізації товарів.
Література
1. Афонін О. В. Національна книга. Стан, причини, наслідки, перспективи /
О. В. Афонін // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 2. – С. 13–15.
2. Афонін О. В. Українська книга в контексті світового книговидання /
О. В. Афонін. – Київ : Кн. палата України, 2009. – 277 с.
3. Грет Г. П. Стан книгорозповсюдження в Україні: законодавчо-організаційний
аспект / Г. П. Грет // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 23–26.
4. Грет Г. П. Современное состояние книгораспространения в Украине: организационньїй аспект / Г. П. Грет // Книжная торговля: прошлое, настоящее
и будущее : науч.-практ. конф., 12 нояб. 2010 г. : материалы. – Москва, 2010. –
С. 47–50.
5. Зінь Е. А. Планування діяльності підприємства : підручник / Е. А. Зінь,
М. О. Турченюк – Київ : Професіонал, 2004. – 384 с.
6. Коваль О. Усе про рекламу / О. Коваль // Книжковий клуб плюс. – 2002. –
№ 4. – С. 19.
7. Тимошик М. С. Видавничий бізнес. Погляд журналіста, видавця, вченого /
М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005 р. – 328 с.

482

КНИГОЗНАВСТВО
Якубенко Я. А. Модель планування запасів матеріалів
книготорговельного підприємства / Я. Якубенко //
Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». – Київ,
2013. – Вип. 2. – С. 37–42.

УДК 655.561(477)			

Ярослав Анатолійович Якубенко

ОРГАНІЗАЦІЯ КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Книгорозповсюдження на сьогодні є найбільшою ланкою у взаємозалежному ланцюгу творення, друкування й поширення книги. Бездумна приватизація підприємств торгівлі, куди потрапили й книжкові
магазини, призвела до повного знищення державної мережі книжкової
торгівлі. Це різко позначилося на накладах видань, адже створення власної мережі дистрибуції виявилося не під силу кожному видавництву.
Для підняття сучасного книгорозповсюдження треба впроваджувати нові дослідження ринку. Такі дослідження важливі для оцінки
виконання виробничої програми, показників економічної діяльності
та для виявлення факторів, що впливають на виконання чи невиконання поточних та стратегічних завдань видавництва. Крім того, треба
проводити аналіз обсягів реалізації книжкової продукції за попередній
період, виявляти резерви для задоволення потреб споживачів.
У сучасних умовах важливо, щоб кожне видавництво працювало не
на абстрактному ринку, а на певному його сегменті. І для конкурентної
спроможності українських видавництв їм потрібно максимально
наблизитися до споживачів і задовольнити їхні потреби в книжках.
Не потрібно вважати Україну одним ринком. Існують певні відмінності у визначенні місткості ринку для реалізації книг населення.
Сегментацію ринку для реалізації книг потрібно проводити з урахуванням
географічних, демографічних, психографічних та поведінкових ознак.
1. Географічна ознака сегментації передбачає розбиття ринку на
сегменти з урахуванням географічних відмінностей, дає змогу визначити
групу споживачів. Основними характеристиками сегментації за
географічною ознакою слід вважати розташування регіону, чисельність
населення, економічний розвиток, особливості комерційної діяльності
на його території. Сегментація за географічним принципом має бути
найпоширенішою в плануванні збуту книжкової продукції й основана
на врахуванні культурних, національних, історичних традицій,
особливостей побутових умов населення, яке проживає в певному регіоні.
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2. Демографічна ознака. Сегментація за демографічним принципом
повинна передбачати розподіл споживачів на групи за такими
демографічними даними, як стать, вік, сфера діяльності, національність.
3. Психографічна ознака. Сегментацію ринку за психографічним
принципом треба орієнтувати на розподіл покупців за належністю
до суспільного класу, за способом життя, типами особистостей.
Суспільний клас – це порівняно стабільні групи суспільства, розташовані
в ієрархічному порядку, які характеризуються наявністю споріднених
ціннісних уявлень, інтересів. Треба виділити такі типи особистостей,
враховуючи їхнє відношення до нової книжкової продукції:
•• суперноватори – люди, які мають схильність купувати нові книги,
не чекаючи загального визнання;
•• новатори – люди, які швидко сприймають нове;
•• помірковані новатори – люди, які схильні безболісно сприймати
новинки, але не прагнуть до їх пошуку.
•• Споживачі пасивні:
•• помірковані консерватори – люди, які повільно сприймають нове;
•• суперконсерватори – люди, які абсолютно не схильні сприймати нове.
Це свідчить, що більшість споживачів належать до «поміркованих»,
що необхідно враховувати при обґрунтуванні плану виробничої
діяльності видавництва.
4. Поведінкова ознака. Сегментація ринку на основі поведінкових
особливостей розрізняє покупців залежно від знань, ступені використання
і готовності купити книгу.
Знання мотивів поведінки покупців дасть змогу видавництву
сформувати свою ефективну стратегію розвитку. Тому в підприємницькій
діяльності перше місце повинна займати проблема пошуку свого клієнта,
свого покупця, спілкування та співпраця з яким принесе максимальний
економічний результат.
В Україні, всупереч вкрай несприятливому, шкідливому законодавству
щодо книговидавничої галузі, поширюється потужний інтелектуальний
рух. Уже склався добрий гурт професійно підготовлених і налаштованих
на працю видавців, які вміло продовжують кращі традиції на
книговидавничому полі, продукуючи гарні, конкурентоздатні книги.
Попри економічні негаразди, у суспільстві існує попит на українську
книгу. Задовольнити цей попит не вдається не тільки через високу ціну
книги, скільки через її географічну недоступність.
Настала нагальна потреба створення під егідою державних органів
потужної дистриб’юторської мережі, яка б давала можливість просунути
будь-яке українське видання у великі й малі населені пункти держави.
Настала потреба створення друкованого органу на зразок колишнього
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«Друга читача», якому б надавалася державна підтримка, і тематика
якого мала б державницький характер.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛОВ
КНИГОТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Книгораспространение – на сегодня это, очевидно, самое слабое
звено во взаимозависимой цепи создания, печати и распространения
книги, которое могло бы обеспечить её полноценное бытие. Бездумная
приватизация и коммерциализация предприятий торговли, общественного питания, куда, как под нож, попали книжные магазины, привела
несколько лет назад к полному разрушению, создаваемой десятилетиями, государственной сети книгораспространения, с помощью которой,
напечатанная в любом городе, книга доходила до самого отдаленного
уголка государства. Это резко сказалось на тиражах изданий, ведь
создание собственной сети дистрибуции оказалось не под силу каждому
издательству.
Мы и дальше являемся свидетелями абсурдной ситуации, когда
о времени, месте появления новых изданий узнаем случайно, когда даже
не во всех областных центрах можно приобрести книги, выпущенные
киевскими издательствами.
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В предыдущие годы осуществлялось несколько попыток, в том числе
и на государственном уровне, сдвинуть дело с места. Так, Госкоминформ
совместно с заинтересованными организациями в прошлом году
разработал проект Концепции создания открытого акционерного
общества «Книги Украины», которое в новых условиях могло бы взять
функции бывшей «Укркниги».
Однако по разным причинам дело не было доведено до конца. Мы
неоправданно отстали в вопросе создания полной информационной
сети и вхождение её в мировое пространство. Скажем, в любом провинциальном магазине Польши вам дадут исчерпывающую информацию
о книге любого автора страны, и в течение одного-двух дней обеспечат
её доставку посетителю.
Процесс реформирования затронул предприятий всех отраслей экономики. Усложнились экономические отношения между предприятиями, усилилась конкуренция, проявились недостатки в работе, которые
порождены необычными для современного производителя процессами
рыночного характера.
Появилась необходимость в совершенствовании методов управления
деятельностью предприятия, совершенствование методов планирования
как одной из главных функций управления.
Новые условия хозяйствования меняют устаревшее стереотипное
отношение к планированию, как к процессу, в полной мере управляемому государственными учреждениями. На первый план выходит
необходимость нового понимания планирования, определения развития предприятия, формирование его устойчивого положения на рынке
благодаря производству конкурентоспособной, качественной и необходимой другим потребителям книги.
Товарные запасы – любые ресурсы книготоргового предприятия,
которые предназначены для использования, но временно не используются. Производственный процесс не может обеспечиваться без наличия запасов материально-технических ресурсов, без их постепенного
использования. Основной причиной, что обусловливает необходимость
создавать запасы, является то, что в реальных условиях невозможно
обеспечить совместимость момента создания определенного ресурса
с моментом его использования. Таким образом, созданный ресурс до
момента его использования находится в виде запаса.
Планирование процесса формирования товарных запасов является
элементом системы управления производственно-хозяйственной
деятельностью, составной частью плана материально-технического
обеспечения, и заключается в разработке и внедрении системы
планирования экономически обоснованной величины товарных запасов
и организации их эффективного использования [4, с. 148].
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Запас материальных ресурсов (определенное количество материалов)
постоянно находится в системе материально-технического снабжения,
охватывает этапы заказа, приобретения, транспортировки, хранения
и другие.
Для планирования снабжения книготоргового предприятия сырьем
и материалами и формирования на складах предприятия оптимальных
объемов запасов материалов целесообразно использовать модели теории
управления запасами.
Задача управления запасами возникает тогда, когда необходимо
создать запас материальных ресурсов, обеспечивающий длительную
ритмичную работу предприятия. Модель управления запасами должна
дать ответ на два вопроса; какое количество товара необходимо заказать,
и когда заказывать материал.
Оптимальное планирование материально-технического снабжения
предприятия определяют условием обеспечения общих минимальных
затрат, которые рассчитываются но формуле:

=

.

+

+

.

+

−

(1)

где Вмтп – общие затраты системы управления поставки материалов, грн.;
Впр – расходы на приобретения материалова, грн.;
ВПос – затраты на поставку материалов, грн.;
Взб. – затраты на хранение материалов, грн.;
Він – другие расходы, грн.;
Вдеф. – потери от дефицита материалов, грн.

Затраты на приобретение материалов рассчитывают от существующих
цен на единицу материала и от объема поставки.
Затраты на поставку материалов определяются использованием
определенного вида транспорта (железнодорожного, автомобильного,
водного, воздушного) и существующими тарифами на перевозку грузов.
Затраты на хранение материалов на складах предприятия связанны
с их хранением, сортировкой, фасовкой, перемещением.
Потери от дефицита материалов – потеря предприятия, связанные
с простоем производственных мощностей в связи с отсутствием необходимых материалов.
Порой в общую сумму расходов могут включаться другие расходы,
возникающие в результате неудовлетворительного обеспечения
производства товарно-материальными ценностями, штрафы за задержку
в поставке товара, убытки, связанные с недостаточным количеством
товаров, необходимым для обеспечения ритмичного производства и т. п.
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Выработка принципов и методов планирования и управления
товарными запасами предприятия с необходимостью рационального использования материально-технических ресурсов зависит от
стратегических целей предприятия и рыночных особенностей его
функционирования. Каждой стратегии планирования и управления
запасами соответствует уровень конкретных расходов, что представляет
собой объект исследования. Необходимо, учитывая конкретные условия
работы предприятия, решить, сколько нужно иметь материалов в виде
запаса, когда осуществлять процесс формирования запасов, чтобы
своевременно и в необходимом количестве обеспечить материалами
производство при одновременном достижении минимума общих
расходов, связанных с процессом снабжения. Определение плановой
стратегии предприятия осуществляют с использованием экономикоматематических моделей.
Экономико-математическое моделирование позволяет рассмотреть
значительное количество альтернативных вариантов, выбрать
оптимальный вариант, учесть наличие сложных и в некоторой степени
неопределенных факторов [4, с. 153].
В экономико-математической модели планирования и управления
запасами целевая функция отражает связь между количеством поставок,
размером отдельных партий материалов, моментом поставки и общих
расходов, связанных с поставкой отдельных партий материальных
ресурсов и с их сохранением. В зависимости от предполагаемых
характеристик этих составных частей системы снабжения материальных
ресурсов, модели планирования и управления запасами могут быть
детерминированными или вероятными. Во всех случаях должны
быть учтены ограничения на общий объем материальных ресурсов,
из которых формируется запас, на максимальное число поставок, на
максимальный размер отдельной поставки, на максимальную стоимость
запаса, на вероятность возникновения дефицита. В зависимости от
конкретных значений, перечисленных компонентов в реальных условиях
существования предприятия определяется конкретное содержание
экономико-математической модели.
Рассмотрим классическую экономико-математическую модель
управления запасами, которая широко применяется в практике
планирования формирования запасов, используется как базовая для
построения других типов моделей. Это так называемая одно продуктовая
модель управления запасами предприятия, характеризующееся
постоянным во времени спросом на материалы, своевременным
пополнением запасов и отсутствием дефицита.
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В классической модели существует только один управляющий
параметр: количество поставок, или размер одной поставки. За критерий
оптимальности и качества функционирования системы поставок
материалов или других предметов потребления принимают совокупные
за определенный период времени Т расходы на хранение и пополнение
запасов.
Исходными данными являются:
•• спрос на материалы или другие предметы потребления q, значение
спроса не изменяется в течение всего периода Т. Общий объем
спроса G определяется формулой:

= ⋅

(2)

•• удельные затраты на хранение Sзб и удельные затраты на
осуществление одной поставки Sпос, которые не зависят от общего
объема поставки;
•• организация поставок материалов осуществляется внезапно от
нуля до необходимого уровня по схеме, представленной на рис. 1
[4, с. 154].
•• ограничение в модели существуют на количество поставок Ппос
или на размер одной поставки q в зависимости от того, какой
показатель принят в качестве управляющего.
Целевая функция в классической модели имеет следующий вид:

=

⋅

+

⋅

(3)

Задача по управлению запасами заключается в том, чтобы определить
такое значение q при котором спрос на материалы или другие предметы
потребления был бы полностью обеспечен в течение всего периода
Т. При этом общие затраты были бы минимальными [4, с. 155].

Рис. 1. График поставки при условии, что размер партии и интервал поставки не изменяемы
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Учитывая, что
щими способами:

=

, целевую функцию можна представить следую-

( )

=

⋅

+

⋅

(4)

•• если управляющим является показатель ппос
( )

=

⋅

+

(5)

⋅

После математических преобразований формулы (4) оптимальний
розмер партии определяется следующим образом:

⋅

=

(6)

После математических преобразований формулы (5) оптимальное
количество поставок
.

=

⋅
⋅

(7)

Используя формулы (6) и (7) можно определить, какие необходимо
иметь склады для хранения запасов материально-технических ценностей,
и каким образом организовать поставки материалов, чтобы обеспечить
общие минимальные затраты [4, с. 156].
В реальных условиях существует ограничение на размер партии
(qmax). Если в результате расчета по формуле (6) получено соотношение
q опт < q max , то за оптимальный размер партии принимают q опт .
Если qопт > qmax, окончательно принимается размер партии на уровне
qmax,. Использование формулы (4) дает возможность определить,
насколько при этом возрастут общие расходы, которые направляются
на создание запаса. Одновременно появляется возможность сделать
оценку, что более выгодно; иметь определенные убытки при организации
поставок материалов неоптимальными партиями или осуществить
расширение складов и внедрить использование оптимальной по размеру
партии.
На практике часто встречаются случаи, когда размер отдельных
партий материалов, поступающих на предприятие, а также интервалы времени между поставкой отдельных партий не являются стандартными величинами, в каждом конкретном случае изменяются по
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разным законам вероятности. В связи с этим существует значительное
количество различных экономико-математических моделей управления запасами.
Их изучение и применение на производстве значительно уменьшает
запасы товарно-материальных ценностей, одновременно обеспечивает
непрерывность снабжения и самого производственного процесса,
уменьшает количество оборотных средств [4, с. 157].
Случаи в практической деятельности:
В связи с этим можно выделить следующие три случая, которые
бывают в практической деятельности:
1. Размер всех партий материалов, поступающих на предприятие
в течение периода Т постоянный, а интервалы их поставки изменяются.
2. Интервал поставки материалов на предприятие постоянный,
а размер партии меняется.
3. Размер партии материалов и интервал поставки отдельных партий
периода Т меняется. Такой тип экономико-математической модели
относят к моделям значительной сложности с предполагаемым спросом
на материалы и вероятным интервалом поставки отдельных партий.
В рыночных условиях планирование товарных запасов на книготорговых предприятиях основывается на новых требованиях к организации поставок, формировании и использовании запасов на всех
стадиях производственного процесса с целью минимизации общих
затрат предприятия.
Система организации, поставок должна обеспечить оперативность,
мобильность, необходимую эффективность работы предприятия. Эта
система предназначена учитывать риски при неустойчивом спросе на
продукцию, когда неизбежно возникают неопределенности, связанные
с вероятностью существования дополнительных материальных затрат
и невозможностью достаточно точной оперативной оценки большинства
расходов. Оценка возможного риска книготоргового предприятия
в условиях неопределенности условий организации материального
снабжения относится к одной из наиболее сложных и малоисследованных
проблем.
В общем виде можно утверждать, что предприятие должно отказаться
от принятого способа поставки материальных ресурсов, если риск
превышает допустимый уровень.
Эффективность контроля состояния товарных запасов и наличия
товаров в магазине значительно повышается при использовании
товарных перечней, включающих полный перечень товаров, которые
следует иметь в магазине.
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Задача непрерывного пополнения запасов товаров по мере их
реализации на основе учета текущего спроса может быть эффективно
решена путем автоматизации управления процессами товароснабжения.
Точные математические соотношения между реализацией товаров
и пополнением их запасов значительно упрощают решение этой задачи,
и позволяют широко применять вычислительную технику.
Прогнозирования структуры спроса представляет собой более
сложный процесс, и базируются на анализе развития производства,
тенденций и закономерностей потребления и спроса, изменения
эстетических вкусов, изменений моды, наблюдений за конъюнктурой
товарных рынков и использование других материалов информационного
обеспечения.
Современные достижения вычислительной техники открывают
перспективы внедрения автоматизированных систем управления
торговлей и, прежде всего, управления формированием товарных
запасов на основе непрерывного всестороннего учета спроса населения
и реализации товаров.
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СОЦІАЛЬНА РОЛЬ КНИГИ У КУЛЬТУРІ СУСПІЛЬСТВА:
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
Книга як елемент культури в сучасному світі розвивається стрімкими
темпами у зв’язку з удосконаленням системи масових комунікацій.
Вона завжди була засобом формування суспільної свідомості, виховання
й освіти, збереження і розподілу знань, духовно-культурних цінностей.
Останнє десятиліття це гостре питання, його характерна риса – швидкий
розвиток теле- комунікацій і зростання числа комп’ютерів. Донедавна
вважалося, що метою будь-якої програми початкового навчання є набуття
навичок читання та письма, однак з розвитком техніки виникає сумнів
щодо традиційного поняття грамотності й друкованого слова в умовах
конкуренції з новими засобами передачі інформації.
Розвитку книговидавничої справи стосується і проблема загальної
й професійної грамотності, одним з важливих показників якої залишається рівень споживання друкованої продукції. Останніми роками
спостерігається неухильне зростання цього показника як у розвинутих
країнах усіх соціальних систем, так і в країнах, що розвиваються. І це
закономірно, адже читання і письмо нерозривно пов’язані з діловодством та управлінням, з усіма сферами суспільного життя; це стосується
й авторсько-видавничої діяльності. Книжковій культурі передбачають
занепад, але ринок друкованої продукції зберігає свої позиції, попри
суперництво зі ЗМ1 [5].
Реформи в галузі освіти орієнтуються в основному на систему безперервної освіти. Демократизація освіти – важливе завдання для реформування суспільного життя в нинішній Україні. Сучасні умови
сприяють тому, що ще більше зростатиме тиск на вищих рівнях освіти
й тенденція до стандартизації системи навчання, обумовлена потребою
в кваліфікованих фахівцях, аби не відставати від прогресу.
Попри зміни в суспільному та науковому розвитку, друковане слово
завжди посідало особливе місце в системі знань. Книги та журнали
й досі залишаються джерелом інформації про новітні досягнення науки
й техніки. Однак у книгах результати наукових досягнень відбиваються
пізніше, ніж у журнальних статтях і описах. Проте саме книги сприяють
перетворенню накопиченої інформації у фундаментальні знання
й систему уявлень наукової спільноти про структуру та закономірності
об’єктивної дійсності, коли йдеться про наукову стратегію навчальновиховного процесу.
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Книги – найефективніший інструмент передачі знань та ідей, який
активно сприяє формуванню продуктивного мислення, громадської
позиції. Читання їх – це фактор удосконалення людської особистості,
формування її культури та ставлення до навколишнього світу [1].
Стабільний розвиток суспільства базується, як правило, на послідовному реформуванні усіх сфер його життя. У цьому контексті книга
є підмогою в забезпеченні вільного обміну інформацією. Тому завданням
гуманітарної політики нашої держави повинно стати створення умов,
сприятливих для вільного розвитку книговидання, книгорозповсюдження і розвитку інформаційної лояльності в книжковій справі.
Як важливий фактор духовного відродження народу і розвитку
культури книга визначається тематикою, що відповідає інтересу читачів
до сучасних економічних, соціальних і пoлiтичниx проблем, зростанню
національної свідомості.
Розширенню книговидавництва сприяла затверджена в 2005 році
програма «Українська книга», покликана формувати й оновлювати
асортимент вітчизняної книжкової продукції для потреб усіх соціальних
груп українського суспільства, сприяти розвитку вітчизняного книговидання, підвищенню його рівня за якісними і кількісними показниками.
Видання державною мовою творів з різних галузей знань і творів
видатних закордонних авторів забезпечує доступ до надбань культури [7].
Стан книговидання залежить від таких факторів, як:
•• національно-культурні традиції;
•• матеріальні можливості випуску та розповсюдження книг;
•• чисельність етносів і рівень володіння ними українською мовою.
Ці фактори є базовими для розроблення програм національного
книговидання. Адже сьогодні спостерігається неможливість задоволення
духовних потреб у читанні книг рідною мовою. За останні роки відмічено
значне зниження тиражів видань українською мовою. Але є і позитивні
зрушення в книговиробництві. Видавнича продукція окреслює національно-культурні процеси, інформує про розвиток міжнаціональних
взаємин в Україні, знайомить зі здобутками української та закордонної
літератур [2].
Суспільно-культурні книги й книговидання є багатоаспектним.
Книга – це унікальний, історично сформований і універсальний засіб
фіксації, збереження та передачі в часі й просторі соціокультурних
цінностей. Як фактор культури книга унікальна у винятковій силі впливу
на людину і здатності відтворювати життя навколишнього світу й особи.
Без неї немислимі життя сучасної людини, її освіта і виховання, розвиток
духовного світу. Книга – це історична пам’ять і досвід людства, глибинно
розкриває життя народів і суспільства, налагоджує спадкоємний зв’язок;
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це предмет матеріальної культури, кожен її елемент – кропітка праця
народів упродовж століть, компонент загальнолюдської матеріальної
культури. Культурні властивості книги не дозволяють їй загубитися,
вона об’єднує цілу низку культурного розвитку людини – культуру
суспільства і слова [4].
Книга є також інструментом формування культурних цінностей
та установ суспільства. Завдяки цьому вона функціонує в суспільстві
й формує систему суспільно-культурних цінностей; виконує виховну,
освітню, пізнавальну, інформаційну, комунікативну й естетичну функції.
Ці функції формують у суспільстві комплексне уявлення про культурнодуховний, моральний, інтелектуальний та інформаційний потенціал
книги. Книга функціонує в суспільстві у взаємозв’язку із засобами
комунікації. Поряд з трансляційною функцією радіо і телебачення,
засобів науково-технічної інформації і міграційною функцією газети
вона володіє ренесансною функцією, яка виявляється в трансформації
національних цінностей у міжнаціональні, перекладі на інші мови,
у відродженні культурних цінностей минулого та сьогодення і перспективі майбутнього [3].
Для реалізації своїх функцій книзі необхідно знайти свого читача.
Книга – генератор культурних цінностей, тому її розповсюдження
розцінюється як поширення культури. Вона виступає генератором
і складовою культурних цінностей, провідником культурної політики
й культурних установок суспільства.
До того ж книга володіє функцією впливу на суспільство: вона
спрямована на прискорення суспільного прогресу і розвиток культури,
акумуляцію і справедливий розподіл духовних цінностей людства
між усіма членами суспільства. Об’єктивізація книги в процесі її
функціонування залежить від міри відповідальності її духовно-моральних
та естетичних цінностей вимогам часу, потребам суспільства, запитам
читача, реалізації її призначення в суспільстві. Виступаючи гармонійною
цілісністю структурно-знакового і змістовного, книга спроможна
впливати па суспільні процеси, бути функціонально ефективною.
Цільове призначення книги залишається завжди функціонально
орієнтовним. Наприклад, цільовим призначенням підручника є навчання,
тобто повідомлення в належній формі, з достатнім ступенем адаптації
мінімуму основних знань про процеси та явища природи і суспільства.
У контексті суспільної значущості деякі, здавалося б, другорядні функції
навчальної книги – морально-виховна, культуротворча, ідеологічна –
можуть бути важливішими за навчальну.
Особливого значення в контексті перетину зацікавленостей автора,
завдань книговидавництва, потреб читачів й інтересів суспільства
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набувають комунікативні функції книги. Це – сприйняття читачем
інформації й пізнавально-виховного впливу на нього, стимулювання
читацькими запитами книговидавничої діяльності. Поняття інформації
й комунікації, системи й процесів комунікації, комунікативних властивостей і функції дозволили б виробити наукові критерії популярності
книжкової продукції, динамізувати соціокультурні процеси функціонування книги, сприяли б поліпшенню її змісту та поліграфічної якості
[7]. У процесі реалізації комунікативних функцій книга долає різні
перешкоди просторово-часового характеру, обумовлені підготовленістю
читацької аудиторії, відсутністю чи браком знань, соціокультурного
досвіду, недостатнім рівнем абстрактного мислення, світоглядної
культури читача. Системний підхід до вивчення комунікативних функцій
книги дозволить виявити й усунути причини байдужості читача до
книги, знайти оптимальні шляхи подальшого розвитку книговидання,
успішно пропагувати книгу як універсальне соціокультурне явище.
В основу соціальної орієнтації розвитку книговидавничої справи
покладено поліфункціональне значення книги в життєдіяльності
суспільства. Вона є інструментом формування культурних цінностей та
установок, потужним засобом акумуляції цінностей духовної культури,
активним стимулятором творчості [6].
Книговидання і книгорозповсюдження є важливою частиною державної інформаційної політики України і потребує постійної уваги.
У свою чергу державна інформаційна політика повинна передбачати
вирішення таких проблем, як формування єдиного інформаційного
простору України та входження держави до світового інформаційного
простору. Потреба державної політики – забезпечити інформаційну
безпеку суспільства, держави й окремої особи, формування державної
ідеології масової свідомості. Державна інформаційна політика повинна
розвивати сфери інформаційного сервісу, займатися створенням
законодавчої системи в галузі інформаційної діяльності, пов’язаної
з отриманням, накопиченням, розповсюдженням і використанням
інформації, особливо із захистом інформаційного простору України.
Традиційна книговидавнича справа в сучасному світі продовжує
залишатися прерогативою національної культури, тоді як підпорядкована
новітнім електронним комунікаціям – культури глобальної. У розвинутих
державах домінує царина друкованих книг, на користь якої працює
досконала і гнучка інфраструктура книжкової справи, що зображає стан
культурних запитів населення.
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СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
І. ВСТУП. Книгорозповсюдження – на сьогодні це, очевидно найслабкіша ланка у взаємозалежному ланцюгу творення, друкування
і поширення книги, який міг би забезпечити її повноцінне буття. Бездумна
приватизація і комерціалізація підприємств торгівлі, і громадського
харчування, куди, як під ніж, потрапили книжкові магазини, привела
кілька років тому до повної руйнації створюваної десятиліттями
державної мережі книгорозповсюдження, за допомогою якої видрукувана
в будь-якому місті книга доходила до найвіддаленішого закутку держави.
Це різко позначилося на накладах видань, адже створення власної мережі
дистрибуції виявилося не під силу кожному видавництву.
Ми й далі є свідками абсурдної ситуації, коли про час, місце появи
нових видань довідуємося випадково, коли навіть не в усіх обласних
центрах можна придбати книги, випущені київськими видавництвами [3; 125–126].
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У попередні роки здійснювалося кілька спроб, у тому числі й на
державному рівні, зрушити справу з місця. Так, Держкомінформ спільно із
зацікавленими організаціями минулого року розробив проект Концепції
створення відкритого акціонерного товариства «Книги України», яке
у нових умовах могло б перебрати функції колишньої «Укркниги».
Однак із різних причин справа не була доведена до кінця. Ми
невиправдано відстали у питанні створення повної інформаційної мережі
і входження її до світового простору. Скажімо, в будь-якій провінційній
книгарні Польщі вам дадуть вичерпну інформацію про книгу будьякого автора країни і протягом одного-двох днів забезпечать її доставку
відвідувачеві.
В умовах реформування економіки України, впровадження ринкових
відносин важливе значення набуває постійне вдосконалення управління
виробництвом, як матеріальної основи розвитку суспільства.
Нові умови господарювання змінюють застаріле стереотипне відношення до планування, як до процесу, що в повній мірі керований
державними установами. На перший план виходить необхідність
нового розуміння планування, визначення розвитку підприємства,
формування його стійкого становища на ринку завдяки виробництву
конкурентоздатної, якісної та необхідної іншим споживачам книги.
Висвітлені методичні підходи до планування матеріально-технічного
забезпечення. Розкривається зміст та сутність планування, потреби
в матеріально-технічних ресурсах та потреби ресурсів для утворення
товарних запасів.
Аналіз літератури на якій ґрунтується дослідження; складають ідеї,
концепції та підходи, викладені у наукових працях вітчизняних та
закордонних учених у галузі книгознавства, соціальних комунікацій,
бібліотечно-бібліографічних, соціологічних та інших наук. Серед
них: О. Афонін, Г. Глотова, Г. Грет, В. Зінь, М. Турченюк, М. Сенченко,
М. Тимошик.
II. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ.
Мета статті полягає в тому, щоб розкрити планування потреби
в матеріалах на утворення товарних запасів книготорговельного
підприємства та запропонувати шляхи удосконалення.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
•• дослідити методи планування та управління товарними запасами
книготорговельного підприємства;
•• висвітлити потребу створення запасів матеріалів для роботи
підприємства; розглянути зв’язок між кількістю постач, розміром
партій матеріалів, моментом постачання та загальних витрат;
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•• виявити чинники й випадки, що впливають на практичну діяльність книготорговельного підприємства.
Постановка проблеми та її практичне значення: в умовах реформування економіки України, впровадження ринкових відносин важливе
значення набуває постійне вдосконалення управління виробництвом,
як матеріальної основи розвитку суспільства.
Нові умови господарювання змінюють застаріле стереотипне
відношення до планування, як до процесу, що в повній мірі керований
державними установами. На перший план виходить необхідність
нового розуміння планування, визначення розвитку підприємства,
формування його стійкого становища на ринку завдяки виробництву
конкурентоздатної, якісної та необхідної іншим споживачам книги.
Висвітлені методичні підходи до планування матеріально-технічного
забезпечення. Розкривається зміст та сутність панування, потреби
у матеріально-технічних ресурсах та потреби ресурсів для утворення
товарних запасів.
III. РЕЗУЛЬТАТИ.
Аналізуючи тенденції українського видавничого ринку, можна
з певною долею стриманого оптимізму ствердити, що найгірші часи для
нього залишилися позаду. Розмаїта за своєю структурою книговидавнича
система стає самодостатнім учасником ринкових перетворень у державі.
Виживши в екстремальних умовах, вона поступово набирає, сили й на
такому важливому напрямку її самозабезпечення, яким є створювана
власними силами і з участю зацікавлених у співіснуванні партнерів
мережа продажу друкованих видань.
У попередні роки здійснювалося кілька спроб, у тому числі й на
державному рівні, зрушити справу з місця. Так, Держкомінформ спільно із
зацікавленими організаціями минулого року розробив проект Концепції
створення відкритого акціонерного товариства «Книги України», яке
у нових умовах могло б перебрати функції колишньої «Укркниги». Однак
із різних причин справа не була доведена до кінця. Ми невиправдано
відстали у питанні створення повної інформаційної мережі і входження
її до світового простору. Ще у 1999 році Книжкова палата підготувала
перший випуск книготорговельного каталогу «Книги в продажу». Проект
дістав не лише схвальну оцінку, а й матеріальну підтримку міжнародного
фонду «Відродження». Варто сподіватися, що доля цього проекту буде
успішніша, що його реалізація не припиниться раптово з тривіальної
для нас причини: немає коштів. У вступі до другого випуску каталогу,
який до речі, презентувався в рамках основних заходів цьогорічного
«Книжкового саду», зазначається, що періодичність цього видання,
починаючи з 2002 року, передбачено збільшити до чотирьох випусків
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на рік. Заплановано також видання книготорговельних спецвипусків
каталогів навчальної літератури, професійної книги тощо.
Покупцеві буде надана можливість придбати книги, наведені
в каталогах, не тільки у видавця, а й централізовано в асортименті
у дистриб’юторів книжкової продукції.
Цінність цього проекту полягає і в тому, що паралельно з каталогом
створено веб-сайт, на якому представлено інформацію про книжковий
ринок України, дані про видавництва, книготорговельні фірми, магазини,
бібліотеки тощо.
Від початку року до когорти фахових часописів додалося ще одне
досить професійне й інтелігентне видання, цілковито присвячене
«видавцям, книгорозповсюджувачам та всім небайдужим до книги» –
щомісячник «Книжковий клуб – плюс».
Всі ці приємні і давно очікувані новинки, що з’явилися останнім
часом у блоці «книгорозповсюдження», вселяють певний оптимізм. Вони
сприятимуть вирішенню головної проблеми: забезпечити повсюдну
і зручну інформацію про українську книжку, зробити її доступною
для мешканців усіх регіонів України і, що найважливіше, дешевшою.
Чим різноманітнішою та насиченішою буде дистриб’юторська мережа,
тим важче буде наявним монополістам в особі, скажімо, найбільших
київських книгарень вперто робити високі «накрутки» на книги
вітчизняних виробників [3; 128].
Останнім часом до претендентів працювати тут виставляються
особливо високі вимоги. Найважливіші серед них – досконале знання
ринку друкованої продукції; досвід проведення маркетингових
досліджень, психології поведінки масового і специфічного читача;
вміння здобувати інформацію про плани і найближчі акції конкурентів;
вільна орієнтація в тенденціях сучасного літературного, наукового,
навчального процесу, як важливих сегментів тематичної палітри ринку
друкованих видань, планування потреби в матеріалах на утворення
товарних запасів.
Товарні запаси – будь-які ресурси підприємства, які призначені
для використання, але тимчасово не використовуються. Виробничий
процес не може забезпечуватися без наявності запасів матеріальнотехнічних ресурсів, без їх поступового використання. Основна причина,
що обумовлює необхідність створювати запаси, є та, що в реальних
умовах неможливо забезпечити сумісність моменту створення певного
ресурсу з моментом його використання. Таким чином, створений ресурс
до моменту його використання знаходиться у вигляді запасу [1; 148].
Планування процесу формування товарних запасів є елементом
системи управління виробничо-господарською діяльністю, складовою
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частиною плану матеріально-технічного забезпечення, полягає в розробці
і впровадженні системи планування економічно обґрунтованої величини
товарних запасів і організації їх ефективного використання.
Запас матеріальних ресурсів (певна кількість матеріалів) постійно
знаходиться в системі матеріально-технічного постачання, що охоплює
етапи замовлення, придбання, транспортування, зберігання та інші
[1; 149].
Вироблення принципів та методів планування та управління
товарними запасами підприємства з необхідністю раціонального
використання матеріально-технічних ресурсів залежить від стратегічних
цілей підприємства і ринкових особливостей його функціонування.
Кожній стратегії планування та управління запасами відповідає рівень
конкретних витрат, що являє собою об’єкт дослідження. Необхідно,
враховуючи конкретні умови роботи підприємства, вирішити, скільки
потрібно мати матеріалів у вигляді запасу, коли здійснювати процес
формування запасів, щоб своєчасно та в необхідній кількості забезпечити
матеріалами виробництво при одночасному досягненні мінімуму
загальних витрат, пов’язаних з процесом постачання. Визначення
планової стратегії підприємства здійснюють з використанням економікоматематичних моделей. Економіко-математичне моделювання дозволяє
розглянути значну кількість альтернативних варіантів, вибрати
оптимальний, дозволяє врахувати наявність складних і в деякій мірі
невизначених факторів.
В економіко-математичній моделі планування та управління запасами цільова функція зображає зв’язок між кількістю постач, розміром
окремих партій матеріалів, моментом постачання та загальних витрат,
пов’язаних з постачанням окремих партій матеріальних ресурсів та з їх
збереженням. В залежності від ймовірних характеристик цих складових
частин системи постачання матеріальних ресурсів моделі планування
та управління запасами можуть бути детермінованими або ймовірними.
У всіх випадках мають бути враховані обмеження на загальний обсяг
матеріальних ресурсів, з яких формується запас, на максимальне число
постач, на максимальний розмір окремої поставки, на максимальну
вартість запасу, на ймовірність виникнення дефіциту. У залежності від
конкретних значень перерахованих компонентів в реальних умовах
існування підприємства визначається конкретний зміст економікоматематичної моделі.
В умовах переходу економіки від командно-адміністративних до
ринкових методів управління народним господарством проблеми формування товарних запасів різко загострилися. Тепер книготорговельним
підприємствам доводиться формувати товарні запаси в умовах відсут501
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ності централізованого виділення фондів товарів, звуження товарних
запасів, що випускаються вітчизняною промисловістю:
•• запровадження в багатьох випадках передплати за товари,
невтручання державних органів управління в діяльність книготорговельних підприємств;
•• важкого фінансового стану більшості книготорговельних підприємств, відсутності в них достатньої кількості коштів для
закупівлі товарів, виходу на зовнішні ринки.
Працюючи в таких умовах, більшість книготорговельних підприємств
не витримує своєї спеціалізації, що утруднює пошук товарів покупцями
і призводить до втрат товарообігу та погіршення обслуговування
покупців.
За даних умов книготорговельні підприємства повинні вирішувати
проблему, яким шляхом йти: шляхом універсалізації (тобто розширенню
товарних запасів) чи спеціалізації (шляхом поглиблення товарних
запасів), продумувати підходи до вироблення політики товарних запасів.
Залежно від фінансових можливостей і ринкової стратегії існує
два підходи до вироблення політики книготорговельних підприємств.
Перший з них передбачає оптимізацію товарних запасів шляхом
звуження його ширини і зменшення глибини, та зосередження торгівлі
на найбільш популярних і ходових товарних групах, а в межах товарних
груп – на найпопулярніших товарах з високою товарооборотністю.
Логіка такого рішення ясна: не варто вкладати кошти і працю в більшу
частину товарної групи, яка дає менше половини обороту, а краще
направити вивільнені кошти на організацію торгівлі товарами, що
швидко обертаються. Даний підхід дозволяє зменшити грошові кошти,
вкладені в товарні запаси, і прискорити товарооборотність. Рішення
про звуження товарних запасів цілком логічне, але це зовсім не єдино
можлива комерційна логіка. Річ у тому, що в даному разі покупець може
віддати перевагу іншому магазину, що пропонує більш широкий вибір
товарів, тобто поступово магазин може втратити свою ринкову нішу.
Другий підхід полягає в тому, що книготорговельне підприємство,
навпаки, обов’язково буде торгувати всіма різновидами товарів, яким
би незначним попитом не користувалися деякі з них. Це ті роздрібні
підприємства, які домінантною рисою власного ринкового іміджу зробили
власне уявлення про надзвичайну ширину і глибину, вичерпність
наявного товарного запасу: «у нас можна купити все, що взагалі денебудь можна купити». При цьому звичайно мається на увазі, що
низька прибутковість чи навіть збитковість реалізації даних товарів
покриватиметься шляхом збільшення маси прибутку від збільшення
обсягів продажу інших товарів, яке може бути досягнуте шляхом
залучення до магазину ширших кіл покупців.
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Ширина і глибина, а також збалансованість товарного запасу повинні
вибиратися з урахуванням загальних цілей і завдань, що ставлять перед
собою роздрібні підприємства, і, безумовно, переваг покупців.
Проблеми, що відносяться до збалансованості товарних запасів,
ще значно складніші. Тенденція сьогодення – продавати всі товари під
одним дахом. Тому часто приходиться задумуватися не про те, відповідає
даний товар чи товарна група загальній цілеспрямованості товарного
запасу, а про те, чи можна ними торгувати рентабельно. Рентабельність
торгівлі можна збільшити не тільки виключенням товарів з товарного
запасу, але й додатковим включенням нових товарів. При цьому кожне
найменування може бути подане різною кількістю його різновидів
залежно від глибини товарного запасу товарів.
Розширення асортименту приводить до росту товарообігу, але разом
з тим воно сприяє вповільненню оборотності товарів шляхом збільшення
розміру товарних запасів, затрат на закупівлю товарів (і вилученню
коштів з обігу), збільшенню сплати процентів за користування
банківським кредитом (якщо таке відбувається).
В таких умовах особливу зацікавленість викликає встановлення
функціональних залежностей основних показників роботи підприємств
від ширини і глибини товарного запасу товарів.
IV. ВИСНОВКИ. Висвітлені методичні підходи до планування матеріально-технічного забезпечення. Розкривається зміст та сутність планування, потреби в матеріально-технічних ресурсах та потреби ресурсів
для утворення товарних запасів. Пропонуються стратегії формування
товарних запасів і підходи до вироблення політики і збалансованості
товарних запасів книготорговельного підприємства.
Призначається для студентів, що навчаються за спеціальністю
«Менеджмент видавничої діяльності» і допоможе їм використати викладений матеріал для набуття знань в галузі планування діяльності книготорговельного підприємства.
У ринкових умовах планування на книготорговельному підприємстві
товарних запасів ґрунтується на нових вимогах до організації постачань,
формуванні та використанні запасів на всіх стадіях виробничого
процесу з метою мінімізації загальних витрат підприємства. Система
організації постачань повинна забезпечити оперативність, мобільність,
необхідну ефективність роботи підприємства. Ця система призначена
враховувати ризики при нестійкому попиті на продукцію, коли неминуче
виникають невизначеності, пов’язані з ймовірністю існування додаткових
матеріальних витрат і неможливістю достатньо точної оперативної
оцінки більшості витрат. Оцінка можливого ризику книготорговельного
підприємства в умовах невизначеності умов організації матеріального
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постачання відноситься до однієї із найбільш складних і малодосліджених
проблем. У загальному вигляді можна стверджувати, що підприємство
має відмовитися від прийнятого способу постачання матеріальних
ресурсів, якщо ризик перевищує припустимий рівень [1; 150–151].
Ефективність контролю за станом товарних запасів і наявності товарів у магазині значно підвищується при використанні товарних переліків, що включають повний перелік товарів, які слід мати в магазині.
Завдання безперервного поповнення запасів товарів у міру їх реалізації на основі обліку поточного попиту може бути ефективно вирішене
шляхом автоматизації управління процесами товаропостачання.
Точні математичні співвідношення між реалізацією товарів
і поповненням їх запасів значно спрощує вирішення цього завдання
і дозволяє широко застосовувати обчислювальну техніку.
Прогнозування структури попиту являє собою більш складний процес
і базується на аналізі розвитку виробництва, тенденцій і закономірностей
споживання і попиту, зміни естетичних смаків, змін моди, спостережень
за кон’юнктурою товарних ринків і використання інших матеріалів
інформаційного забезпечення.
Сучасні досягнення обчислювальної техніки відкривають перспективи впровадження автоматизованих систем управління торгівлею і насамперед управління формуванням товарних запасів на
основі безперервного всебічного обліку попиту населення і реалізації
товарів.
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УКРАЇНСЬКА КНИГА І МАРКЕТИНГ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
Маркетинг – багатозначна категорія, це процес планування і втілення
задуму щодо ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг
шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій.
Світова видавнича справа давно вже стала високотехнологічною
індустрією, переконливо демонструючи силу маркетингових знань
і вмінь. На жаль, відставання від світових тенденцій вітчизняної видавничої справи спричинене низькою маркетинговою культурою авторів,
видавців, суб’єктів книгорозповсюдження, а також інтелектуально
слабким управлінням галуззю.
Ключові її проблеми – дефіцит маркетингових знань і невміння
працювати на основі стратегій, без чого неможливо подолати дефіцит
коштів та інших ресурсів. Саме це є причиною того, що видавці,
орієнтуючись на власні смаки натхненно виготовляють свої продукти,
а потім з великими труднощами шукають для них покупців. Нерідко так
і не знаходячи. Видавництву, як і будь-якому суб’єкту ринку, потрібно
знаходити своїх цільових споживачів, з’ясовувати їхні потреби, донести
до них якісні пропозиції, зуміти продати свою продукцію.
Маркетингові знання допомагають видавництву бачити ринок
клієнтів, конкурентів і свою справу. Маркетинг збагачує знаннями ринок,
допомагає протистояти несприятливим тискам, вижити і розвиватися,
знаходити підтримку в суспільстві.
Маркетингові знання впливають на інфраструктурний розвиток ринку,
компетенцій авторів, видавців і книгорозповсюджувальних структур. Саме
в цьому, а не в грошових субсидіях – джерело сили і живучості галузі.
Маркетингово грамотний видавець завжди намагатиметься видавати
книги, потрібні конкретним групам людей. Завдяки цьому його книги
стануть зажаданим, дохідним, ефективним товаром.
Актуальність маркетингу у видавничій сфері зумовлюють залежність
книги від ролі читання в житті людини, суспільства. Попри те, що книги
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є навчальним інструментом, джерелом інтелектуального і духовного
життя, багато людей взагалі їх не читає. Фахівці прогнозують:
•• загрозу зниження рівня грамотності, освіченості цивілізації;
•• конкуренцію на ринках споживчих товарів, яка обмежує
можливості видавничої продукції у боротьбі за бюджет потенційних
покупців;
•• тиск на простір, який донедавна належав книзі, інших носіїв
інформації (електронної книги, інтернет-книги, аудіокниги);
•• витіснення книги іншими формами дозвілля, які активно розвиваються за змістом, жанрами;
•• постійне дорожчання складників собівартості книги, ринкова влада
над видавництвами посередників і покупців книг;
•• залежність галузі від соціально-економічних тенденцій у країні,
соціальної політики держави, соціально-психологічного самопочуття населення;
•• дефіцит фахових, маркетингових знань, невміння поєднати їх
у цілісний, високофункціональний механізм забезпечення конкурентоспроможності, розвитку видавництва;
•• світоглядна закомплексованість багатьох суб’єктів галузі, які визначають ситуацію, нерозуміння її корінних проблем керівництвом
держави.
У видавничій сфері загальні засади й функції маркетингу набувають конкретніших, адаптованіших до її специфіки ознак. У них фокусуються характерні особливості видавничої продукції, її сприйняття
і використання, партнерських відносин видавництва, впливу на нього
зовнішніх чинників, своєрідне місце галузі в економічному і культурному просторах.
Основні функції маркетингу:
•• дослідження ринку особливостей попиту, потреб споживачів;
сегментування ринку, вибір ніш;
•• генерування видавничої ідеї, творення товарної пропозиції; вибір
ефективних конкурентоспроможних, товарних, цінових стратегій;
відстежування змін у конкретному середовищі, підготовка і прийняття рішень щодо захисту, зміцнення своїх позицій;
•• створення сприятливого для діяльності видавництва маркетингового
середовища, пошук, створення і реалізація нових можливостей.
Для виконання цих функцій необхідні системні маркетингові знання,
розуміння маркетингових особливостей книги, втілення їх у видавничі
проекти й методики оперування ними на ринку.
Маркетингова свідомість зобов’язує бачити книгу як витвір письменника, вченого, редактора, як сформовану конструкцію, унікальний товар.
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Своєю споживчою цінністю книга покликана задовольняти пізнавальні
та духовні потреби людини. Характер потреб, які вона задовольняє, залежить не лише від її змісту, а й від її суб’єктивного сприйняття. Отож
одну і ту саму книгу різні люди сприймають по-різному.
У маркетинговому розумінні книга є феноменом і функцією соціального життя, продуктом індивідуальної і колективної праці. Особливості книги як специфічного товару реалізуються в її функціях
і потребах, які вона задовольняє. Серед найхарактерніших особливостей зазначимо:
1. споживання книги, пов’язане з інтелектуальною, духовною працею,
саморозвитком, дозвіллям людини. Крім того, книги можуть бути
зорієнтовані на задоволення потреб, які у різних людей за різних обставин
мають неоднакову значущість: іноді сприймаються як першочергові,
а часом – як другорядні;
2. більшість видів видань є товарами середньотривалого і довготривалого використання; зрідка їх використовують незначний час. Потреба
в деяких із них (підручники) відновлюється за певним алгоритмом.
Виданням, використання яких не обмежене в часі, адресують високі
вимоги щодо всіх аспектів якості;
3. книги мають не лише функціональну цінність, а й символічну. Для
багатьох людей вони символізують цілісність власного життя, родинну
єдність, взаємопов’язаність поколінь;
4. книги зберігають традиційні цінності, допомагають відкривати
нове. Вони – важливий чинник розвитку особистості;
5. із книгою пов’язані зміст і стиль життя багатьох людей. Потреба
в книзі існуватиме, доки будуть люди, які ставитимуться до неї, як до
елемента стилю життя, свого життєвого поля. Завдяки цьому книга
витримає конкуренцію з новітніми засобами донесення інформації;
6. унікальність книги має формуватися на основі споживчих потреб,
інтересів, смаків споживачів, іноді – формувати їх самих. Відірвана від
споживчих потреб унікальність може спричинити ігнорування книги
на ринку;
7. книга – важливий елемент комунікаційної мережі. Вона автономно
комунікує з продавцями, покупцями, споживачами, іншими книгами
і видавництвами. Цими своїми якостями вона сприяє формуванню
і розвитку маркетингової мережі видавництва або ускладнює цей процес;
8. маркетинговий статус видань залежить не лише від того, якими
вони є, а й від того, як їх сприймають покупці, обираючи моделі
купівельної поведінки. З огляду на поведінку покупців серед видань
розрізняють:
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•• видання імпульсивного попиту (купують їх незаплановано). Деякі
з них призначені для задоволення нагальних потреб (підручники,
дитяча книжка, словники, видання прикладного характеру);
•• видання попереднього вибору. Під час придбання їх покупці можуть порівнювати близькі за функціями видання, вивіряти їх за
критерієм; ціна, якість, вигоди;
•• видання особливого попиту (елітарні книги). У сприйнятті, під час
придбання покупці зважають не на їх споживчу цінність, ціну, а на
статутні параметри, унікальність, рідкісність;
•• видання пасивного попиту. Такі видання неспроможні активізувати
жоден мотиваційний механізм гіпотетичних клієнтів, через що
залишаться поза вибором;
9. з розвитком інформаційних, комунікаційних технологій, зі зміною
поколінь нових ознак набуватиме ставлення до книги, використання
її для задоволення пізнавальних, інтелектуальних, розвивальних та
інших потреб. Отож все більшого поширення набуватимуть електронна
книга, аудіокнига, мультимедійні продукти, друк на замовлення,
а в книгорозповсюдженні – різноманітні форми електронного бізнесу.
Не лише сприйняттям, потребами, фінансовими можливостями
зумовлене придбання книг. Важливе значення мають суспільна атмосфера, культура, соціальні пріоритети цільових спільнот. Останніми
роками не всі елементи цього комплексу працюють на користь книги.
Для покупця мають значення втілена у книзі основна функція
(ключова вигода, споживча цінність) та інші властивості, які також
впливають на вибір. Оцінювання книги завжди індивідуальне, піддатливе впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників. Різні типи
покупців неоднаково бачать і знаходять у книгах ключові вигоди, що
значною мірою залежить від суб’єктивних уподобань. Знаючи стиль
життя цільової аудиторії, психографічні характеристики, очікування,
критерії оцінювання та вибору видань, моделі купівельної поведінки,
можна з більшою ймовірністю успіху проектувати й готувати видавничі
продукти.
Сприйняття книг, як будь-якого товару, відбувається на таких рівнях:
•• задум видавця. На цьому рівні втілюється споживча цінність,
ключова вигода;
•• реальне виконання. Крім ключової функції книга різною мірою
сприймається як «сильний» чи «слабкий» виріб. Це залежить від
сприйняття прізвища автора, назви, художнього оформлення,
авторитету видавництва;
•• чинники підсилення сприйняття. Споживча цінність, якість,
унікальність книги, як правило, зорієнтовані на конкретні групи
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людей. Багато з них, звертають увагу на супровідні елементи книги,
що підсилює враження про неї. Впливають на покупця соціальний
статус, родинна традиція, звичка купувати книги, реклами тощо.
Людей ведуть до книгарні звичка купувати книги, потреба придбати
конкретне видання. Усі вони – потенційні покупці. Для книгарні
і видавництва важливі не лише продаж книг, а й перетворення
потенційних покупців на лояльних клієнтів, у системі пріоритетів
яких, і книгарня, і продукція видавництва матимуть високий статус.
Видавництво і книгарню об’єднують намагання збільшувати
обсяги продажу видань, підтримувати стійкий попит, кількість
клієнтів. Бувши зацікавленим у своїх результатах, воно старатиметься
вибороти кращі експозиційні позиції, інтенсивніше проводити рекламу,
якіснішу сервісну підтримку своїх видань. Для книгарні важливо мати
активний, ефективний, збалансований асортимент, без чого не досягнути
оптимальних для неї обсягів продажу, рівня прибутковості. Асортимент
книгарні, як і видавництва, не може формуватися стихійно. Основні
критерії його формування – попит, спеціалізація, місце розташування,
торговельні площі книгарні. Актуальний асортимент завжди має бути
представлений у ній і доступний покупцеві.
Читач ставиться до книги, як до засобу задоволення своїх пізнавальних, естетичних, духовних потреб. Його цікавить споживча цінність
книги – корисні властивості, здатність задовольнити певні потреби,
смаки, інтереси читачів. При цьому, має значення її ціна, надійність
конструкції, авторитет видавництва, видавничої марки і книжкової
серії. Це означає, що книга є чинником статусної ідентифікації особистості – наявність певних видань у домашній бібліотеці, обізнаність
з ними дає змогу людині почуватися комфортно у певному соціальному
середовищі.
Суб’єкту видавничого бізнесу треба враховувати і такі аспекти книги, як:
1. буттєвий (онтологічний) аспект. За своєю природою книга є явищем
ідеальним (втілює в собі ідеї); духовним (пов’язаним із внутрішнім
життям людини); психічним (творчість є психічним процесом). Усе це
зображено в її проблематиці (назва видання), змісті й виражальних
засобах. Книга (знання, духовні, естетичні, інтелектуальні цінності)
адресується конкретній аудиторії (покупцям) і як певний матеріальний
предмет, і повинна задовольняти найвибагливіші смаки читацької
аудиторії;
2. пізнавальний (гносеологічний) аспект. Книга є джерелом знань
про світ і способів опанування ним. В оцінюванні її, споживач здійснює
пізнавальні процедури, на підставі яких ухвалює рішення про відповідність її споживчих цінностей його потребам;
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3. ціннісний (аксіологічний) аспект. Покупець розглядає книгу
не лише як матеріальний предмет, а і як певну цінність – феномен,
призначений задовольнити духовні, естетичні, моральні потреби. Це
зобов’язує видавця у процесі творення книги використовувати рішення,
які б переконали покупця в тому, що саме ця книга акумулює актуальні
для нього цінності;
4. практичний (праксеологічнин) аспект. Потенційний покупець стає
реальним після усвідомлення того, що конкретне видання має цінність
для нього. Тому видавець має змогу використати різноманітні засоби,
щоб покупець зрозумів, що книга, яку він тримає, є тим феноменом, без
якого йому не обійтися при розв’язанні проблем чи задоволенні потреб;
5. вершинний (акмеологічний) аспект. Більшість цінних книг
репрезентує вершинні вияви людської творчості, інтелекту, у процесі
їх підготовки, видавець дбає, щоб вони були вершинними продуктами
в його праці. Завдяки цьому, покупець пройматиметься впевненістю,
що прилучення до таких видань наблизить його до певних цінностей,
сприятиме відкриттю й досягненню ним власних вершин, що посилить
його намір придбати видання;
6. соціальний аспект. Книга не є товаром для всіх і на всі випадки
життя. Вона адресована певному соціальному середовищу з відповідними освітніми, культурними, статевими, віковими, професійними
особливостями;
7. економічний аспект. Будь-який видавничий продукт є результатом
не лише творчості, а й процесу виробництва, а також об’єктом обміну
(купівлі-продажу), конкуренції, споживання. Він має споживчу цінність,
вартість, собівартість і ціну. У цьому сенсі, буття книги як товару, мало
чим відрізняється від буття інших товарів;
8. ідеологічний, політичний аспект. У конкурентному суспільстві
книга як втілення ідей, політичних цінностей і настанов часто
працює на інтереси певних політичних сил. За одних обставин, книзі
створюють режим максимального сприяння, вона приносить багатство,
за інших – стає об’єктом критики, гонінь, політичних, юридичних, релігійних переслідувань, спричиняє розорення, економічний крах.
Особливостями книги, як товару, є її унікальність. Сукупністю чинників
пропозиції (тематика, зміст, ціна) вона адресована конкретному покупцю,
який, як правило, купує її один раз, як унікальний товар або товар
довгострокового використання (це мас значення при визначенні тиражу).
Попит на книги залежить не лише від тематики, а й від місця і часу їх
реалізації, кількості сімей, людей з вищою освітою та осіб, які навчаються.
Книга є слабоеластичним товаром (зміна ціни несуттєво впливає
на зміну попиту), але у різних групах видань попит таки залежить, хоч
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і неоднаково, від ціни. Суб’єктами рішення про придбані книги не завжди
є безпосередні її споживачі (дитячі, навчальні видання). На прийняття
такого рішення впливають власний досвід читача, інформація з будьяких джерел (реклама), думка референтних осіб, вчителів, викладачів.
Про справжню цінність книги споживач формує особисту думку через
деякий час після її придбання. Нерідко він стає референтною особою
для майбутніх покупців.
Споживач, як правило, купує певний твір одного і того самого автора
один раз, хоч би скільки його видавали. Винятком можуть бути вершинні
в історії національної, світової літератури твори, унікальні видання,
або люди з особливим ставленням до книг. Багато з них за певними
критеріями комплектують власні бібліотеки. Часто покупець платить
не лише за вміщену в книзі інформацію, а й за пов’язані з нею емоції,
джерелом яких є зміст, естетика, історія тексту і розголос довкола неї.
Нерідко має значення не лише факт придбання, а й атмосфера, в якій
воно відбувається: інтер’єр книгарні, характер спілкування.
Сприйняття книги залежить і від її презентабельності (візуальної,
текстової інформації про неї на обкладинці, титульної сторінки),
інформації у ЗМІ. Його важливими складовими частинами є також
і ціна, час виходу у світ; місце і способи продажів, соціально-культурні,
демографічні, регіональні чинники. Усе це слід бачити, знати, розуміти
і використовувати.
Книга, як і будь-який інший товар, має свій життєвий цикл – час,
упродовж якого вона є зажаданою на ринку і забезпечує досягнення цілей
автора, видавця, книгорозповсюджувача. Основними його стадіями є:
надходження на ринку (впровадження); визнання покупцями; насичення
ринку; спад обсягів продажу і прибутку.
Залежно від типу видання, його життєвий цикл може тривати від
кількох місяців до кількох років або періодично відновлюватися. Останніми роками життєвий цикл багатьох видань різко скоротився, що
спричинено динамічним оновленням інформації. Знання про життєвий
цикл книги дають змогу оцінювати конкурентоспроможність, прогнозувати його конкурентні позиції, економічний ефект або збитковість,
своєчасно приймати рішення про доцільність продовження випуску,
оновлення чи припинення роботи з ним.
Сучасний видавничий ринок усе більше потребує маркетингово
висококваліфікованих видавців, інші просто не витримують конкурентної напруги. Адже результат у видавничому бізнесі майже завжди
відтермінований у часі: від задуму до виходу книги у світ іноді минає
багато років. Це потребує стратегічного мислення, бачення наслідків
діяльності у віддаленій перспективі.
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Маркетинг у видавничій сфері призначений забезпечити високу
конкурентоспроможність, життєздатність видавництва.
Книга є важливим чинником нової інформаційної економіки,
у просторі якої знання, інформація вагоміші, ніж матеріальні ресурси.
Вона є елементом стилю життя, формує його і водночас залежить
від нього. Всі ці, та багато інших аспектів доводиться враховувати
видавництву, яке прагне мати прогнозований ринок і керувати ним.
Все це доводиться враховувати суб’єктам видавничого бізнесу у своїй
маркетинговій, організаційно-виробничій діяльності, щоб адекватно
відповідати на виклики ринку, раціонально використовувати його
особливості для вироблення і коригування стратегії й тактики діяльності,
забезпечення конкурентоспроможності, створення нових перспектив.
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INVENTORIES IN THE SYSTEM OF BOOK DISTRIBUTION
In terms of reforming Ukraine’s economy, the introduction of market
relations become important continuous improvement of production
management as the material basis of society.
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New economic conditions are changing outdated stereotype related
to planning as a process that is fully controlled by government agencies.
At the forefront the need for a new understanding of planning, enterprise
development, the formation of its stable position in the market due to
competitive production, quality and other required books to consumers.
Book Distribution – today it’s obviously the weakest link in the chain
of mutually dependent creation, printing and distribution of books, which
would ensure its kill life. Unthinking privatization and commercialization of
trade, public catering, which Ls under the knife, hit bookstores, a few years ago
led to the complete destruction of the state created by decades of bookselling
chains by which printed in any city book reaches the furthest comer of the
state. This dramatically affected the circulations of publications, for creating
your own distribution network was beyond the power of each publisher.
We continue to witness the absurd situation where the time and place
of new publications we learn by accident when not even in all regional centers
can purchase books issued Kiev publishers. [3, pp. 125–126].
In previous years carried out several attempts, including at the state level,
move to deal with the place. Thus, SCIP together with stakeholders last year drafted
a concept to create an open joint stock company «Book of Ukraine», which under
the new conditions could undertake the functions of the former «Ukraine».
However, for various reasons the case was not completed. We unduly
lagged in discussion complete information network and its entry into the
global space. Back in 1999, the Book Chamber has prepared the first issue book
trade catalog «Books for sale». The project received not only praised, but also
financial support to the International Fund «Renaissance». It is hoped that the
fate of this project will be more successful that its implementation will not
stop suddenly with a trivial reason for us; no money. In the introduction to the
second edition of the directory, which by the way, was presented in the major
events of this year’s «Garden Book» says that the frequency of publication,
since 2002, increased to include lour issues per year. Planned the publication
of special issues book selling directory textbooks, professional books and so on.
For buyer will be given the opportunity to purchase books that are listed
in directories, not only from the publisher, but centrally in the range of
distributors of books.
The value of this project lies in the fact that along with a catalog of a Web
site that provides information about the book market in Ukraine, information
about publishers, book trade firms, shops, libraries and so on.
From the beginning of the year to the cohort of professional journals
added one very professional and intelligent publication entirely devoted
to «publishers, booksellers, and all who are not indifferent to the book» –
a monthly «Book Club – plus».
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Those are all nice and long expected news that recently appeared in the
block «bookselling» inspires optimism. They serve to address the main problem:
to provide ubiquitous and convenient information about Ukrainian book make
it accessible to people from all regions of Ukraine and, most importantly,
cheaper. The more varied and richer distribution network is, the harder it
will be to existing monopoly in the face of, say, the largest bookstore Kiev
stubbornly high do «cheap» on the books of domestic producers. [3, p. 128].
Analyzing trends Ukrainian publishing market, it is certain destiny cautious
optimism contend that the worst time for him left behind. Diverse in structure
book publishing system becomes self-sufficient member of market reforms in
the country. Surviving in extreme conditions, it is gradually gaining strength
and direction of such an important self, which is created by themselves and
with the participation of stakeholders in the coexistence partners selling
network publications.
The components of this newly actual network, the formation of which
has not expired, were:
•• marketing departments of publishing houses;
•• bookstores different ownership;
•• bookselling firm;
•• small wholesale wholesale bookselling business;
•• stalls and booths for the sale of printed matter;
•• Internet – shops;
•• book markets;
•• book fairs;
•• book clubs;
•• direct sale by owner;
•• individuals – bookman;
•• book departments in non-core retail businesses;
•• departments’ book – mail in professional journals.
Briefly describe each of these components, pointing out both the positive
and the «problem» side of their business.
Marketing departments of publishing houses. This is an entirely new
unit in the structure of publishing any type, formed in the new market, the
conditions of publishing and printing industry. Present attitude of publishers
to the marketing – not most dearest, as the results of its operations depend
primarily financial status group.
Recently, the candidates work is exhibited particularly high demands.
The most important among them – a thorough knowledge of the market
of printed products, experience in market research, behavioral psychology
of mass and specific reader, the ability to obtain information about plans and
actions coming competitors a free orientation in the trends of contemporary
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literary, scientific, educational process, as important thematic palette market
segments publications, MRP for the formation of stock.
Inventories – any company’s resources that are intended for use, but
currently not used. The manufacturing process cannot be ensured without
a stock material – technical resources with their gradual use. The main reason
that makes it necessary to create reserves is the one that in the real world it
is impossible to ensure compatibility of the creation of a resource from the
moment of its use. Thus, the resource is created until its use is in the form
of stock [1, p. 148].
Planning for the formation of inventory management system is part
of industrial and economic activity, part of a plan logistics – lies in developing
and implementing cost- based planning system values inventory and organize
them effectively.
Stock material resources (a number of materials) permanently in the
system of material – technical supply, covering the stages of ordering, purchase,
transportation, storage, and others [1, p.149].
The development of tire principles and methods of planning and inventory
management company with the need rational use of inputs depends on the
strategic goals of the company and market characteristics of its functioning.
Each strategy planning and inventory management meets the specific
level of costs that is the object of study. It is necessary, given the particular
circumstances of the company, decide how much you need to have materials in
the form of stock, when to the formation of reserves to time and in the required
amount of materials to ensure production while achieving a minimum total
costs associated with the process of delivery. Definition of a planned business
strategy is carried out with the use of economic-mathematical models. Economic
modeling allows us to consider many alternatives to choose the best, allow
for the presence of complex and somewhat uncertain factors.
In economic-mathematical model of planning and inventory control
objective function reflects the relationship between the number of deliveries,
the size of individual batches of materials, supplies and general point costs
associated with the delivery of individual batches of material resources and
their conservation. Depending on the likely characteristics of the components
of the supply of material resources planning model and inventory management
can be deterministic or likely. In all cases to be considered limitations on the
total amount of material resources, from which emerging stock, the maximum
number of deliveries, the maximum size of a single supply, the maximum
value of the stock on the likelihood of a deficit. Depending on the specific
values of these components in real conditions of existence of the enterprise
is determined by the specific content of economic-mathematical model.
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In the transition from a command economy to a market-administrative
methods of economic management issues shaping inventory deteriorated
sharply. Now companies have to form bookstore inventory in:
1. absence of centralized allocation of funds products;
2. narrowing of the inventory produced by the domestic industry;
3. implementation in many cases, payment for the goods;
4. non-interference of the state administration in the bookselling business
activities;
5. difficult, financial situation of most Booksellers commercial enterprises,
their lack of a sufficient amount of funds (or the purchase of goods
to foreign markets.
Working in those conditions, most businesses do not stand bookstore
of expertise, making it difficult to find buyers of goods and leads to loss
of turnover and deterioration of customer service.
Under these conditions book trade enterprises roust solve the problem
of which way to go; by universal (i. e. expanding inventory) or specialization
(by deepening inventory) to think of approaches to policy-making inventories.
In depending on your financial capacity and marketing strategy, there are
two approaches to policy bookshops businesses. The first of these involves
optimization of inventory by narrowing its width and decreasing depth and
concentration of trade in the most popular and marketable commodity groups,
and within product groups – the most popular goods with high commodity
turnover. The logic of this decision is clear; do not invest and work in most
of the commodity group that provides less than half of sales, but rather
to direct the released funds for the organization of trade, rapidly rotating.
This approach reduces the cash invested in inventory, and speed commodity
turnover. The decision to narrow inventory is quite logical, but it is not only
possible commercial logic. The fact, that in this case the buyer may prefer
a different store that offers a wide range of products that can store gradually
lose their market niche.
The second approach is that bookstore company, however, must be to trade
all kinds of goods, no matter how little demand did not use some of them. These
are retailers w ho are the dominant feature of its own market image made their
own idea of extraordinary breadth and depth of inventory available exhaustion,
«we can buy anything at all anywhere you can buy». This usually means that
the low profitability or even unprofitability of these products be covered by
increasing the mass of profit from increased sales of other products, which
can be achieved by bringing the shop a wider range of buyers.
The width and depth, as well as the balance of inventory are chosen
based on common goals and tasks set by the retailers and, of course, benefits
consumers.
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Problems related to the balance of inventory, even more difficult. The
trend today – to sell all the products under one roof. So often falls not reflect
that corresponds to a product or product group total commitment of inventory
and whether they can sell profitably. Return of trade can increase not only the
products with the exception of inventory, but also the inclusion of additional
new products. Thus each name can be provided different number of its varieties
depending on the depth of inventory items.
Expanding the range of results in the growth of trade, but at the same time
it contributes to slowing down the turnover of goods by increasing the size
of the inventory, cost of procurement of goods (and withdrawal of money
from circulation), an increase in pay interest on bank loan (if applicable).
In such circumstances, a special interest is the establishment of functional
dependencies major company performance on the width and depth
of inventory items.
In terms of market planning bookselling business inventories is based on
the new requirements of supply, formulation and use of inventories at all stages
of the production process in order to minimize total costs. The system of supply
to ensure efficiency, mobility required performance of the enterprise. This
system is designed to take into account risks in volatile demand for products
where there are inevitably uncertainties associated with the probability
of the existence of additional material costs and the inability to accurately most
efficient evaluation costs. Assessment of possible risk bookselling business
in uncertainty conditions of supply of material relating to one of the most
difficult and unexplored problems. In general terms, it can be argued that the
company should abandon the accepted way of supplying material resources,
if the risk exceeds acceptable level [1, pp. 150–151].
Efficiency control of inventory and availability of goods in the store
significantly increased when using product lists, including the list of products
that should be kept in the store.
The task of continuous replenishment of goods as they are based on the
account of this demand can be effectively solved by automating management
processes commodity supply.
The exact mathematical relationship between the sale of goods and
replenishment of inventories simplifies this task and allows extensive use
of computer technology. Forecasting the demand structure is a more complex
process and is based on the analysis of production trends and patterns
of consumption and demand, changes in tastes, changes in fashion, observing
conjuncture commodity markets and other materials with information.
Recent advances in computer technology offers the prospect of the introduction
of automated control systems for trade and primarily to control the formation
of inventories based Continuous mainstreaming demand and sale of goods.
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Юрій Іванович Горбань

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА – ЯВИЩЕ САМОБУТНЄ Й УНІКАЛЬНЕ
На сучасному етапі становлення України як незалежної держави
значно активізувалися вітчизняні наукові дослідження. Перед науковцями постали невідкладні завдання – дослідження проблеми становлення української культури, державності, норм етикету. Актуальність
рецензованого навчального посібника «Звичаєві норми етикету
в традиційній культурі українців» зумовлена тим, що на сьогодні
зацікавленість культурою наших предків зросла в рази. Ми прагнемо
довести, що українська нація є самобутньою та незалежною, а наші
звичаї та традиції передавалися з покоління у покоління та належали
нашим пращурам – українцям.
У навчальному посібнику велика увага приділяється історії, національному становленню та ідентичності української нації. Велике
зацікавлення викликає культурне життя українців. Проте його становлення неможливе без урегульованих норм етикету. Саме тому
автори зосередили увагу на звичаєвих нормах етикету в культурі
українців.
Науковці дослідили розуміння традицій національної культури
як основи системи цінностей української нації. Людина традиційної
культури користувалася готовим, апробованим впродовж століть набором
найбільш раціональних стереотипів спілкування. Засвоюючи правила
етикету, вона прилучалася до мудрих традицій народного мистецтва
спілкування. Оволодіваючи комплексом етикетних знаків, людина
засвоювала не тільки мудрість, а й поезію народного життя. Виходячи
з цього, актуальним є вивчення звичаєвих норм етикету в традиційній
культурі українців, адже поведінкові стереотипи етикетного спілкування
українців зображають естетичний досвід народу, що й дозволяє говорити
про красу форм спілкування у традиційній культурі.
У навчальному посібнику акцентується увага на сутнісних характеристиках норм етикету в традиційній культурі українців, адже
вони є важливим чинником збереження сакраментальних цінностей,
забезпечення міжпоколіннєвих зв’язків, стабільності суспільства
й держави.
Навчальний посібник складається зі вступу, трьох розділів, висновків,
списку використаних джерел та додатків.
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» простежується історія вивчення норм етикету, розглядаються
співвідношення понять етикет – ритуал – звичай – мораль, подано
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визначення цих термінів. Автори зазначають, що етикет є складним
соціокультурним феноменом, а етикетні звичаї – це традиційні норми
й правила, що визначають поведінкові стереотипи спілкування. Історична еволюція етикету в Україні мала особливості, зумовлені відсутністю
національної держави, що унеможливлювало формування офіційного
етикету, який існував у сусідніх державних народів. Етикет української
князівсько-шляхетської верстви, донині не досліджений у вітчизняній
культурології, вірогідно, мав характерні риси, які були частково втрачені, частково «перетекли» в козацько-лицарське середовище, а звідти –
у традиційно-побутову культуру селянства.
Другий розділ «Історико-культурні умови формування звичаєвих
норм етикету в традиційній культурі українців» показує, що культуру
спілкування, специфіку етикетних норм і правил українства другої
половини ХІХ – початку ХХ століття значною мірою визначав принцип
корпоративності – належності людини до певного класу, стану, верстви,
громади. Відзначається, що основою етикету українців є ввічливість,
чемність, доброзичливість.
Розділ третій «Особливості звичаєвих норм етикету в традиційній
культурі ХІХ – початку ХХ ст.» зосереджує увагу на тому, що традиційне
розуміння феномена почесності засновувалось на прадавніх світоглядних
уявленнях про сакральне і профане. Досліджено, що в культурі
гостинності повною мірою розкривається мистецький талант, естетизм
і поетична вдача українського народу. А характерною ознакою
українського етикету гостинності є надзвичайне розмаїття і поетичність
побажань. Особливістю ж українського етикетного мовлення є вживання
різноманітних вибачливих, пом’якшувальних виразів.
У навчальному посібнику подана широка джерельна база. Наголошено, що норми етикету були сформовані залежно від функцій та
статутів громад, статевих відмінностей, ритуальних особливостей,
вікових традицій.
Навчальний посібник насичений прислів’ями, приказками, піснями,
поезіями, і це дає можливість не лише теоретично, а й практично
долучитися до вивчення норм українського етикету. Приділено увагу
одній із проблем, що постає при вивченні етнічних традицій етикету,
а саме проблемі семантики символічної мови.
Подані матеріали вказують на те, що людина традиційної культури
користувалася готовим, усталеним впродовж століть набором найбільш
раціональних стереотипів спілкування. Засвоюючи правила етикету,
вона прилучалася до мудрих традицій народного мистецтва спілкування.
Володіючи комплексом етикетних знаків, людина засвоювала не тільки
мудрість, а й поезію народного життя.
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У загальних висновках констатовано, що у сучасній гуманітаристиці
відсутні системні дослідження звичаєвих норм етикету; з’ясовано, що
звичаєві норми етикету відбивають національний характер, ментальність
українців, а звичаєві норми етикету українців формувалися на основі
ритуалу, позбавленого жорстокості й догматизму.
Навчальний посібник має високий науковий рівень, вирізняється
новизною в розкриті складних тем, безперечно, заслуговує високої
оцінки і займе достойне місце серед досліджень у галузі культурології.
Очевидно, що цей навчальний посібник – дуже своєчасна наукова робота,
яка спирається на глибокі теоретичні аспекти, конкретно-соціологічний
аналіз та узагальнення вітчизняних й заркордонних досліджень з історії
етикету. Написаний доступною мовою, він знайде свого читача не лише
в особі фахівця-культуролога, а й стане у пригоді всім, хто цікавиться
культурою нашого народу, країни.
Горбань Ю. І. Українська культура – явище самобутнє
й унікальне / Ю. І. Горбань // Вісник Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 4. –
С. 143–144. – Рец. на кн.: Звичаєві норми етикету в традиційній
культурі українців : навч. посіб. / Мазуркевич О. П., Дячук В. П. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 218 с.
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ЦЕНЗУРА В ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ
1917–1939 рр.: ПОГЛЯД ІЗ ВІДСТАНІ СТОЛІТТЯ
Українські науковці, політики, журналісти й просто помірковані
люди чітко визначили особливості української цензури. Вони заявляли
та переконливо аргументували, що цензура в Україні була одним
із найсуттєвіших бар’єрів на шляху оптимізації процесу входження
у світовий інформаційний простір на засадах партнерства й рівності.
Рецензована праця присвячена темі цензури періоду сторічної
давності, проте питання цензури, її меж та правомірності турбують
науковців і пересічних громадян і нині не менше, ніж у давні часи.
Цікавими є факти політичної цензури в Україні у двадцятихтридцятих роках минулого сторіччя. Радянський період наклав відбиток,
оскільки величезна увага приділялася вихованню майбутніх будівників
комунізму. Суттєву допомогу у цій справі повинні були надати органи
цензури, які ретельно контролювали змістове наповнення видань.
Матеріали щодо заборони творів, а також публікації списків небажаних
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і рекомендованих видань, затверджені Головреперткомом, знаходили
відображення на сторінках «Бюлетеня НКО».
У спеціальній «Інструкції по вилученню шкідливої літератури
з читалень, книгарень та кіосків ринку» (1925) йшлося про визначення
тематики книг, які підлягали безумовній забороні. Так, серед них істотну
частину становили педагогічні твори, а саме: «книги про виховання
в дусі основ старого устрою, релігійність, монархізм, націоналістичний
патріотизм, мілітаризм, шанобу здатностей та багатства. Книжки, що
змішують науку з релігійними вигадками, міркуваннями про божу
премудрість». Певна «розпливчастість» цієї директиви і невизначеність
викладених у ній вимог відкривали шлях до сваволі цензурних
підрозділів, призводили до численних непорозумінь на рівні республіки
і регіонів. Саме розгляд заборонної інформаційної політики радянської
влади в 1920–1930-х роках дає можливість об’єктивніше зрозуміти логіку
та мотивацію партійного керівництва. Варто зазначити, що дослідження
цензурної політики більшовиків у всіх сферах – кіноцензури, цензури
масових видовищ або літературних творів, – розкриває, насамперед,
морально-психологічну та інтелектуальну атмосферу, яка склалась
у суспільстві в цей період.
Відсутність у сучасній вітчизняній історіографії узагальнених робіт
з історії цензури в Україні змусили автора приділити багато уваги
витокам та процесу становлення бібліотечної цензури у колишній
Російській імперії. Слід виокремити, що радянська цензурна політика
на першому етапі формування радянської влади розкриває трагічну
долю багатьох українських працівників публічних бібліотек, що стали
жертвами сталінського терору.
Монографія має три розділи. У першому розділі «Історіографія
та джерельна база дослідження» висвітлено діяльність головних
державних органів, які займалися формуванням бібліотечних
фондів – Головполітосвіти, Держвидаву України, ДПУ, Агітпропу та
місцевих органів влади. У другому розділі «Становлення бібліотечної
цензури» викладаються результати виявлення витоків та особливостей
становлення цензури у публічних бібліотеках України. Радянська
влада з перших років свого існування почала формувати державний
цензурний апарат, утворюючи спеціальні структури, що здійснювали
цензурний нагляд за діяльністю публічних бібліотек, закриваючи
приватні бібліотеки й просвітянські книгозбірні як осередки української
духовності, утворюючи нові типи радянських бібліотек. Третій розділ
«Зміст та особливості цензури в публічних бібліотеках України 20–30 рр.
ХХ ст.» присвячений особливостям цензури в Україні 20–30-х рр. ХХ ст.,
методам та засобам бібліотечної цензури, формам прояву цензури та її
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наслідкам у вітчизняних публічних бібліотеках. Справжніх знавців своєї
справи, бібліотекарів «старої школи», звільняли з роботи, оскільки вони
вважали своїм призначенням здійснення культурно-просвітницької
діяльності, а своїм обов’язком – надання допомоги читачам у задоволенні
їхніх інформаційних потреб, а не примушувати їх читати літературу
догматичного змісту.
У роботі автор акумулював архівні дані про книги, що підлягали
знищенню та були заборонені до розповсюдження, й проаналізував
масиви документів, що складали спецфонди. Продемонстрував, що
вилученню підлягала різноманітна література від К. Каутського до
М. Гоголя. Наведені у монографії матеріали розширюють знання про
цензорський апарат та його діяльність в Україні у міжвоєнний період.
У роботі розглядається специфіка та процедура контролю з боку органів
державної влади над бібліотечними фондами та відображення кампанії
«чисток» у бібліотеках. Створення «спецфондів» та «спецхранів» призвело
до вилучення для кількох поколінь українців із наукового і культурного
обігу значного пласта української і світової культури. Утворення
інформаційного вакууму, або забезпечення користувачів виключно
ідеологічно витриманими виданнями, засвідчило про ідеологічне та
психологічне насилля й сприяло деформації суспільної свідомості.
Вагомим внеском монографії є матеріали, які свідчать про невластиві
функції публічних бібліотек. Автор, використовуючи відому працю
Є. Добренка, обґрунтовано наводить факти про перетворення бібліотек
на систему шпигунства та нагляду за читачами. У праці розкриваються
невідомі сторінки діяльності бібліотечних працівників – контроль за
користувачами фондів, методи поширення політичної літератури,
пропагандистська діяльність у стінах публічних бібліотек.
Велику увагу приділено впливу бібліотечної цензури на формування
світогляду. Оскільки саме шкільна молодь була найбільш активним
відвідувачем бібліотек, то відповідно саме дитячій літературі більшовики
приділяли особливу увагу. Висвітлено систему різноманітних заходів, що
випробувало радянське керівництво з метою маніпулювання свідомістю
молодого покоління. Розкрито історію становлення та розвитку цензури
у Російській імперії. Висвітлюючи проблему становлення цензорського
апарату в Україні в 1920-х роках, автор процитував велику кількість
документів.
Монографія становить собою завершене наукове дослідження актуальної та важливої наукової проблеми. Теоретичні положення та
висновки автора переконливі та логічні й базуються на багатому фактичному матеріалі, переважно архівних документах.
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Верхня хронологічна межа 1917 р. обумовлена саме тим, що з’явились
нові види та нові форми прояву цензури в публічних бібліотеках України,
що дало можливість історикам С. Білоконю, С. Кульчицькому та іншим
визначити її як цензуру доби тоталітаризму, що виникла саме з перших
днів радянської влади в Україні.
Слід наголосити, що текст монографії вирізняється об’єктивністю,
логічністю й забезпечує максимальну варіативність щодо різних
аудиторій, зберігаючи при цьому необхідний компонент. Монографія
написана доступною мовою. Подача матеріалу є легкою для сприймання
й розуміння читачем.
Наукова робота сприяє передачі читачу необхідної інформації,
зацікавленню його та спонуканню інтересу до подальшого вивчення
проблематики.
Монографія має високий науково-методологічний рівень, визначається новизною у розкритті складних тем, містить цінний теоретичний і практичний матеріал й, безсумнівно, буде корисною й цікавою
студентам, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних
закладів, а також усім, кому не байдужі питання вітчизняної історії.
Горбань Ю. І. Цензура в публічних бібліотеках України
1917–1939 рр.: погляд із відстані століття / Ю. І. Горбань //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –
Київ, 2017. – № 1. – С. 115–116. – Рец. на кн.: Каракоз О. О.
Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939 рр. :
монографія / О. О. Каракоз. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 200 с.
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Юрій Іванович Горбань

НАУКОВИЙ СЕМІНАР «БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА»: ПІДСУМКИ
Наукова робота має на меті здобувати нові наукові знання. Саме
в процесі цієї діяльності виробляються і теоретично систематизуються
об’єктивні знання про дійсність. Важливо дати науковому факту, явищу
чи гіпотезі пояснення з позицій науки, показати його загальнопізнавальне, теоретичне або практичне значення, а також завчасно передбачити
невідомі раніше нові процеси та явища.
Одна з форм наукової роботи – участь у наукових семінарах, що
сприяють визначенню теоретичних та методологічних підходів
у розвитку науки.
24–25 квітня 2018 року у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) пройшов
науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука», організований
науковою бібліотекою та кафедрою інформаційних технологій вишу,
Українською бібліотечною асоціацією (УБА).
Відкриваючи семінар, директор наукової бібліотеки, кандидат
культурології, доцент кафедри інформаційних технологій КНУКіМ
Юрій Горбань зазначив, що започаткований семінар планується
зробити традиційним заходом, у рамках якого науковці, практики,
представники органів державної влади та громадських організацій
обговорюватимуть актуальні проблеми бібліотечної галузі та підготовки
фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
З вітальним словом до учасників звернувся президент КНУКіМ,
д-р пед. наук, професор, М. Поплавський. Наголосивши на важливості
проведення наукового семінару, а особливо – обговорення питання
модернізації підготовки фахівців для національної бібліотечної
інформаційної сфери, він зазначив, що формування нового покоління
фахівців, які працюватимуть з інформацією, відбувається вже сьогодні,
а тому науковий семінар є важливим засобом створення новітнього
інтелектуального середовища і сприятиме підвищенню ролі бібліотеки
у науковому житті університету. М. Поплавський зазначив, що активний
діалог та обмін досвідом між учасниками дадуть поштовх виникненню
нових ідей, які вже незабаром застосовуватимуться в навчальному
процесі, науково-дослідній діяльності КНУКіМ та його бібліотеки, дасть
потужний імпульс розвитку бібліотечної галузі в Україні.
Учасників семінару привітала І. Шевченко, директор Інституту
післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв (НАКККіМ), канд. пед. наук, доцент, президент УБА, яка
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наголосила на важливості п’ятдесятирічної діяльності КНУКІМ з навчання
та виховання розвинутої та освіченої молоді.
Модераторами семінару були Т. Новальська, д-р істор. наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних технологій КНУКіМ, Ю. Горбань
та В. Медведєва, канд. пед. наук, професор кафедри інформаційних
технологій КНУКіМ.
У семінарі взяли участь понад 100 осіб із Києва, Львова, Ніжина,
Полтави, Кривого Рогу, Миколаєва, Вінниці, Дніпра, Сум, Ірпеня
(Київська обл.), Рені (Одеська обл.), Олександрії (Кіровоградська обл.)
та інших міст. Серед них були представники Державної наукової
установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, фахівці
бібліотек різних видів і форм власності – від національних до шкільних,
зокрема: Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
(НБУВ), Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого
(НБУ ім. Ярослава Мудрого), Національної історичної бібліотеки
України, Національної наукової медичної бібліотеки України,
Державної наукової педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського,
Державної бібліотеки України для юнацтва, Київської обласної
бібліотеки для дітей, Прилуцької міської центральної бібліотеки
імені Л. Забашти (Чернігівська обл.), Хмельницької ЦРБ, ЦБС м. Рені
(Одеська обл.), бібліотеки Мар’ївської ЗОШ І–ІІІ ступенів Софіївської
РДА (Дніпропетровська обл.).
Активну участь у роботі семінару взяли науковці закладів вищої
освіти та співробітники бібліотек університетів, коледжів, училищ.
О. Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, у своїй промові наголосив, що сьогодні книга в Україні –
це не питання бізнесу, а питання майбутнього країни. Він окреслив
сучасні проблеми книговидання, книжкового ринку, комплектування
бібліотек та запропонував розглянути пропозиції щодо їх розв’язання.
В. Медведєва, професор кафедри інформаційних технологій КНУКІМ, –
канд. пед. наук, присвятила свою доповідь гуманістичній місії бібліотек,
корпоративній відповідальності перед майбутнім галузі, необхідності
живого діалогу. Вона підкреслила особливу роль української книги
як національного культурного продукту, що формує нові установки,
цінності, способи і стереотипи поведінки особистості.
О. Виноградова, заступник директора з бібліотечної роботи Державної
бібліотеки України для юнацтва, канд. іст. наук, доцент, поділилася своїм
баченням проблемних питань розвитку бібліотек для юнацтва в Україні.
М. Зніщенко, генеральний директор Київської обласної бібліотеки для
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дітей, канд. іст. наук, віце-президент Української асоціації працівників
бібліотек для дітей, присвятив виступ ролі книги та бібліотеки в розвитку
особистості, суспільства, держави та проблемним питанням сьогодення
бібліотек для дітей. Т. Новальська, завідувач кафедри інформаційних
технологій КНУКіМ, д-р іст. наук, професор, зупинилася на основних
питаннях підготовки бібліотечних фахівців. Л. Бойко, канд. пед. наук,
професор КНУКіМ, висвітлила місію створеного в структурі університету
наукового інституту, окреслила його завдання й перспективи розвитку.
Т. Добко, д-р наук із соціальних комунікацій, зосередила увагу на
питанні впровадження УДК і ББК у практику роботи бібліотек в аспекті
історичної паралелі і реалій сьогодення. Г. Гуцол, заступник директора
з наукової роботи Державної наукової установи «Книжкова палата
України імені Івана Федорова» розповіла про історію УДК в Україні,
сучасний стан та проблеми, пов’язані з упровадженням цієї класифікації
в бібліотечну практику. Г. Ковальчук, директор Інституту книгознавства
НБУВ, д-р іст. наук, професор, представила інформаційні ресурси цього
інституту. О. Дуднік, старший науковий співробітник НБУВ, канд. іст.
наук, ознайомив з бібліографічними джерелами, присвяченими історії
визвольних змагань українського народу (1917–1921). В. Кононенко,
завідувач науково-бібліографічного відділу НБУ ім. Ярослава Мудрого
поінформувала про здобутки бібліотеки у справі створення репертуару
української книги та окреслила перспективи бібліографічної діяльності
в цьому напрямі. С. Шуляк, декан факультету менеджменту і бізнесу
Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ», канд. пед. наук,
доцент, поділилася думками про європейські моделі модернізації вищої
бібліотечної освіти та практичними напрацюваннями філії в цьому
напрямі. В. Зарицький, директор видавництва «Ліра-К», висвітлив
перспективи реалізації видавничих проектів у науково-освітній галузі.
Серед питань, що обговорювалися учасниками семінару, були:
стандартизація вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні;
соціокомунікаційна діяльність академічної бібліотеки в XXI ст.; уніфікація
лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових
систем; формування і розвиток медійної та інформаційної грамотності;
внесок вітчизняних науковців у дослідження інформаційних програм
ЮНЕСКО тощо.
У доповідях не тільки було розкрито можливості досліджень проблем історії та сьогодення бібліотечної справи, а й порушено проблеми,
що мають розв’язуватися на рівні органів законодавчої та виконавчої влади. На думку науковців, без належного фінансування й дієвих
координаційних зв’язків між провідними бібліотеками України створити
інтегративний національний інформаційний продукт щодо розвитку
України, української нації, українського народу неможливо.
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Другий день семінару був присвячений науковим дослідженням
молоді. З огляду на суспільну значущість підготовки нової генерації
молодих науковців, необхідність апробації та громадського оприлюднення
їх наукових пошуків у рамках семінару було започатковано Творчу
лабораторію молодого науковця. Аспіранти, магістранти, студенти
КНУКіМ, НАКККіМ та Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія
КНУКіМ» обговорювали досліджувані ними наукові теми.
В. Антонович, аспірант КНУКіМ, ознайомив присутніх із традиційними та інноваційними формами бібліотечно-комунікаційних засобів
забезпечення готельно-ресторанної сфери в Україні. А. Плахтій, аспірант
КНУКіМ, проаналізувала інформаційно-комунікаційне забезпечення
бібліотеками електронного врядування в Україні. Доповідач запропонувала власне поняття «бібліотеки з доступу до електронного врядування»,
яке, на її думку, є основою для участі громадянського суспільства в електронному управлінні. І. Козачок, аспірант НАКККіМ, висвітлив сучасні
аспекти формування і розвитку медійної та інформаційної грамотності
в Україні. Він зазначив, що використання різних шляхів, поєднання
методологічних основ та масових комунікацій у процесі розвитку та
створення контенту для сучасного споживача медіа повинно системно
і чітко регулюватися не тільки з боку громадськості та ініціативних
груп людей, а й державних інституцій, що дають поштовх до поширення медіа-грамотності серед населення нашої країни. Ю. Вишнякова,
магістрант КНУКіМ, присвятила доповідь науковій школі В. Медведєвої,
розповіла про її методичну, науково-педагогічну роботу, коло наукових
інтересів, основні напрями досліджень. Є. Чернова, магістрант КНУКіМ,
доповіла про основні міжнародні принципи бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами, відзначивши важливість
розвитку бібліотечних послуг саме для таких людей паралельно з розробленням сучасних технологій, інформаційно-комунікаційних систем та
соціальними змінами. А. Кулеша, студент КНУКіМ, висвітлив питання
такого елемента інформаційної війни, як фейк, зупинився на його формах, методах передання, змісті, підкреслив необхідність класифікації
цього феномена.
Робота семінару пройшла в конструктивній атмосфері. Всі виступи
вирізнялися оригінальністю, промовці охоче ділилися своїми думками
стосовно актуальних проблем бібліотечно-інформаційної сфери. Присутні
отримали друкований збірник матеріалів семінару, сертифікат учасника.
Під час заходу демонструвалася низка книжкових експозицій:
«Рідкісні видання з фонду бібліотеки», «Бібліотека – храм науки, душі
та духу», «Видання наукової бібліотеки КНУКіМ», «Науковий доробок
президента КНУКіМ Михайла Михайловича Поплавського», «Книги
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Видавництва Ліра-К». Особливу увагу привернула художня виставка
«Вишитий Кобзар» (автор картин – майстер декоративного мистецтва
Іван Рябчук з м. Ірпеня).
У рамках семінару відбулася презентація антології «Книгознавча
школа Київського національного університету культури і мистецтв» –
першого видання серії «Наукові школи». Укладач видання, В. Медведєва
зазначила: «Книгознавча школа КНУКіМ – це книгознавчий портрет
доби в новій соціально-культурній дійсності, розуміння необхідності
осмислення національних вимірів та впливу книгознавчого знання
на культурні процеси. Антологія підсумовує інтелектуальні здобутки
книгознавчого, бібліотекознавчого і бібліографознавчого напрямів.
З метою подання книгознавчих доробків науковців як вагомий сегмент
в антології згруповано матеріал за розділами: «Теоретичні засади
розвитку книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства»;
«Книгознавча справа України (історичний розвиток бібліотек,
історія книги, редакційно-видавнича справа, книжкова торгівля)»;
«Бібліографознавство»; «Документно-інформаційні ресурси»; «Бібліотека
і читач в документно-інформаційній системі суспільства»; «Управління
діяльністю бібліотек. Інноваційно-методична робота»; «Бібліотечноінформаційна освіта, професійна комунікація»».
До гостей звернувся рецензент видання Ю. Горбань: «Цим виданням
наукова бібліотека започатковує серію під загальною назвою «Наукові
школи», яка почергово репрезентуватиме основні напрями книгознавчих,
культурологічних та мистецтвознавчих досліджень і пошуків. Зважаючи
на незаперечну роль книги як культурного феномена у житті суспільства,
як складової державотворення, перше видання у серії присвячується
книгознавчій школі і відображає науково-творчі, науково-педагогічні
доробки її представників (випускників, викладачів), яким долею
судилося творити історію університету. В антології зібрано портрети,
світлини, наукові праці, бібліографію, що ілюструють об’єктивно,
через особистості, факти, документи, події, живі сторінки становлення
Київського національного університету культури і мистецтв».
Т. Долбенко, професор кафедри інформаційних технологій КНУКіМ,
д-р культурології, професор, подякувала всім, хто в той чи інший спосіб,
сприяв появі антології. Особливу подяку за конструктивну допомогу
в процесі підготовки видання вона висловила керівництву університету в особі М. Поплавського та І. Бондаря, в. о. ректора КНУКіМ,
доцента, заслуженого працівника культури України, колективу наукової бібліотеки вишу. Презентована праця – це науково-творчий
портрет представників книгознавчої школи університету. Видання
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містить матеріали про життєво-творчий шлях, науково-педагогічну
діяльність, коло наукових інтересів, організаторсько-управлінську
діяльність учених.
Л. Прокопенко, доцент кафедри інформаційних технологій КНУКіМ,
кандидат культурології, вітаючи колег з появою антології, зазначила,
що ця збірка є ґрунтовним джерелом, в якому висвітлено науковий
доробок та основні віхи наукової діяльності фахівців книгознавчої
школи, розвиток вітчизняної бібліотекознавчої науки.
Книгознавча школа КНУКіМ, продовжуючи традиції, закладені попередниками книгознавцями, співпрацюючи з ученими інших шкіл
(харківської і львівської зокрема), фахівцями провідних наукових бібліотек України, перебуває в інтелектуальному пошуку, прагне працювати
в напрямі вільних і неупереджених дискусій, творення українського наукового простору та його входження в глобалізований,
мультикультурний, плюралістичний світ.
Горбань Ю. І. Науковий семінар «Бібліотека. Книга.
Наука»: підсумки / Ю. І. Горбань // Бібліотечна планета. –
2018. – № 2. – С. 31–33.
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I ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ
28 травня 2014 року у Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек
вищих навчальних закладів», організована науковою бібліотекою
вишу. Захід пройшов під патронатом Міністерства освіти і науки
України та Міністерства культури України.
У конференції взяли участь 127 учасників, серед них – представники
Національної парламентської бібліотеки України, Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського;
директори бібліотек вищих навчальних закладів; науковці Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
України, Українського центру культурних досліджень, Національної
музичної академії України ім. П. І. Чайковського, Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв, Харківської державної академії
культури, Рівненського гуманітарного університету, Луганської
державної академії культури і мистецтв, Київського університету
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ім. Бориса Грінченка, які представляли наукові школи з питань культури
і мистецтва різних регіонів України.
Пленарне засідання конференції відкрив проректор КНУКіМ
О. Скнарь. Із доповідями виступили: д-р філол. наук, професор, проректор
КНУКіМ А. Гурбанська; д-р культурології, професор, завкафедри історії
України і музеєзнавства КНУКіМ О. Гончарова; д-р мистецтвознавства,
професор, завкафедри теорії та історії мистецтв КНУКіМ Р. Михайлова;
д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету театрального мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Л. Троєльнікова; канд. культурології, директор Наукової бібліотеки
КНУКіМ Ю. Горбань.
Цікаво і змістовно пройшла робота та обмін досвідом у рамках
першої та другої секцій конференції «Культура, освіта і суспільство» та
«Бібліотечно-інформаційні інновації: стан і перспективи». Про зміст,
завдання та напрямки корпоративної взаємодії як організаційної
платформи сучасних бібліотечних послуг розповіла д-р соціальних
комунікацій, завідувач відділу Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського Т. Гранчак.
Основні засади інноваційного розвитку наукової бібліотеки КНУКіМ
висвітлив канд. культурології, директор наукової бібліотеки Ю. Горбань. Також наукові доповіді представили: канд. іст. наук, доцент
кафедри книгознавства бібліотекознавства КНУКіМ О. Каракоз, директор бібліотеки Київського університету ім. Бориса Грінченка В. Зотова,
провідний бібліотекар Сумського вищого училища мистецтв і культури
ім. Д. С. Бортнянського І. Сотникова, заввідділу інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ В. Степко.
Під час роботи третьої секції «Інноваційні технології формування,
обробки і зберігання документів» з доповідями виступили канд. іст.
наук, старш. наук. співроб., зав. відділу наукового опрацювання
документів НБУ ім. В. І. Вернадського О. Сербін, канд. культурології,
старш. викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ
Н. Кобижча та ін.
Теоретичні та практичні аспекти організації методичної та наукової
діяльності розглядалися протягом четвертої секції «Інноваційнометодична та наукова діяльність бібліотек вищих навчальних закладів».
Зокрема, з доповідями про практичні результати впровадження
нововведень та інноваційні проекти виступили завідувач сектору
методичної роботи НБ КНУКіМ О. Скаченко та завідувач науковометодичного відділу наукової бібліотеки І. Маловська. З привітанням
від методичного центру, що здійснює загальне методичне керівництво
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бібліотеками ВНЗ та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств,
виступила Н. Якуніна, завідувач науково-методичного відділу Наукової
бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка.
Актуальні питання розвитку бібліотек вишів було порушено на
засіданні п’ятої секції «Бібліотеки вищих навчальних закладів у системі
наукових комунікацій». Зокрема, про головні тенденції аналітичної
діяльності бібліотек і роль університетських книгозбірень у системі
наукових комунікацій йшлося у виступах канд. іст. наук, директора
НБ НУ «Києво-Могилянська академія» Т. Ярошенко, канд. пед. наук,
професора кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ
Г. Шипоти, першого заступника директора НБ КНУКіМ Л. Рибки. Про
завдання, нові виклики та значення візуального медіатексту у сучасних
ЗМІ та Інтернеті розповіла магістрант Київського університету
ім. Бориса Грінченка О. Сорокіна.
Упродовж Всеукраїнської наукової конференції також демонструвалася електронна презентація «Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення»
та діяли книжково-інформаційні виставки: «Наукові праці викладачів
Київського національного університету культури і мистецтв»; «Рідкісні
та цінні видання з фондів наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв».
Скаченко О. О. I Всеукраїнська конференція Наукової
бібліотеки КНУКіМ / О. О. Скаченко // Вісник Книжкової
палати. – 2014. – № 7. – С. 53.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ У БІБЛІОТЕКАХ ХХІ СТОЛІТТЯ
Спеціалісти Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв та кафедра книгознавства і бібліотекознавства
КНУКіМ під патронатом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства культури України провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека ХХІ століття: перспективи
та інновації».
У заході взяли участь 142 учасники, зокрема керівники та фахівці
бібліотек, музеїв, представники науково-дослідних установ, науковці,
молоді вчені, аспіранти та докторанти вищих навчальних закладів,
працівники бібліотечної галузі Києва, Миколаєва, Чернівців, Львова,
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Чортківа, Переяслав-Хмельницького, Харкова, Кривого Рогу, Вінниці,
Ужгорода, Чернігова, Івано-Франківська, Черкас, Сум, Олександрії, БорноСуліново (Польща).
Регламент роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації» передбачав пленарне
засідання, роботу в секціях та підбиття підсумків.
Пленарне засідання відкрив кандидат культурології, доцент кафедри
книгознавства і бібліотекознавства, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ
Ю. Горбань. Він відзначив вплив розвитку інформаційних технологій
на бібліотеку та її функціонування.
З вітальним словом до учасників конференції звернулася доктор
психологічних наук, професор, декан факультету культурології Л. Просандєєва.
На пленарному засіданні виступили:
•• доктор культурології, професор КНУКіМ Т. Долбенко («Бібліотека
в системі інформаційних комунікацій України»);
•• доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу політологічного аналізу Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського Т. Ю. Гранчак («Специфіка
участі національних бібліотек у формуванні національної пам’яті
в умовах поширення інтернет-технологій»);
•• кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії культури
КНУКіМ В. Медведєва («Книговидання України і Польщі: спільне
і відмінне в контексті гуманітарної кризи»);
•• кандидат історичних наук, доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ О. Каракоз («Традиційна та електронна книга:
проблеми співіснування»);
•• доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та
історії мистецтв КНУКіМ Р. Михайлова («Військова героїка в мистецьких та книжкових пам’ятках Руси-України»).
Після пленарного засідання робота конференції тривала у 4 секціях,
у межах яких учасники торкалися таких тем:
1. Сучасні підходи формування, опрацювання і зберігання інформаційних ресурсів.
2. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек в умовах глобальних
інформаційних впливів.
3. Бібліотека, архіви, музеї як структурний елемент цивілізаційної
культурної спадщини: досвід та перспективи.
4. Управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці.
Зокрема, із результатами науково-аналітичної діяльності вітчизняних бібліотек у сфері забезпечення інформаційного суверенітету
(на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько537
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го) присутніх ознайомила завідувач відділу політологічного аналізу
Т. Гранчак.
Про підсумки аналізу новинних потоків у дослідженні українського
інформаційного поля доповіла кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу обслуговування інформаційними
ресурсами НЮБ НБУВ Ю. Половинчак.
В обговоренні актуальних питань розвитку книгозбірень як центрів
збереження та популяризації документних ресурсів, музеїв як інститутів
пам’яті, взяли участь фахівці провідних установ України.
Зокрема, Ю. Горбань акцентував увагу на проблемах збереження
рідкісних видань у наукових бібліотеках.
Завідувач науково-методичного відділу І. Маловська доповіла
про організацію у бібліотеці університету науково-дослідної роботи
та її традиційні напрями, що охоплюють дослідження історії ВНЗ та
бібліотеки; біографічні дослідження діяльності вчених, їх бібліографічне
забезпечення; організацію наукових конференцій; видавничу діяльність.
Завідувач сектору методичної роботи О. Скаченко наголосила,
що пріоритетним завданням роботи наукової бібліотеки КНУКіМ на
нинішньому етапі є впровадження інновацій. Розвиток сучасних
технологій створив передумови для розробки нового виду медіаресурсу –
буктрейлерів та флеш-презентацій, над якими працюють бібліотекарі
разом зі студентами. Учасники конференції мали можливість переглянути
два буктрейлери: «Борись в ім’я честі» та «Об’єкти Світової спадщини
ЮНЕСКО в Україні» на однойменні видання, підготовлені співробітниками
бібліотеки КНУКіМ.
Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу В. Степко розглянула
особливості формування професійних вимог, яким мають відповідати
бібліографи книгозбірень вишів в умовах інформаційного суспільства.
Вміння працювати з різними джерелами інформації (традиційними та
електронними), анотування, реферування, предметизація і систематизація, складання пошукового образу документа – сьогодні ці елементи
становлять професійну діяльність бібліографа.
Керівники секції відзвітували про роботу кожної секції та підбили
підсумки обговорень перспектив та інновацій у бібліотечній сфері
України, ухвалили рекомендації щодо вдосконалення процесів підготовки
професійних кадрів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Під час конференції відбувся круглий стіл «Бібліотечна освіта
в контексті сучасних суспільних потреб», проблематика якого торкалася
моделей підготовки сучасного бібліотекаря, шляхів формування
професійної компетентності та напрямів удосконалення бібліотечноінформаційної освіти.
538

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ БІБЛІОТЕКИ
Другого дня у читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ відбувся
семінар для завідувачів, провідних спеціалістів книгозбірень училищ
і коледжів культури та мистецтв на тему: «Інформаційні технології та
інновації у бібліотеках ВНЗ». У роботі взяли участь працівники бібліотек
Києва, Ужгорода, Сум, Черкас, Кривого Рогу та ін. Фахівці зосередили увагу
на створенні веб-сайту та сторінки бібліотеки у соціальних мережах;
проектній діяльності бібліотек ВНЗ.
Актуальність теми семінару обумовлена швидким розвитком
сучасних комунікаційних технологій, що створюють передумови для
активного використання можливостей всесвітньої павутини у практиці
роботи книгозбірень вищих навчальних закладів.
Відкрив семінар Ю. Горбань, який зазначив, що інновації в системі
освіти, обумовлені підвищенням ролі знань та інформатизацією
суспільства, визначають нову стратегію розвитку бібліотек ВНЗ. Їхня місія
як потужних інформаційних, освітніх і культурних центрів, спонукає до
створення умов використання інформаційних джерел на базі новітніх
технологій.
Про роль власного веб-сайту як складника формування іміджу
сучасного книгосховища розповів завідувач відділу автоматизації
і комп’ютеризації бібліотечних процесів НБ КНУКіМ В. Лук’яненко. За
допомогою презентації «Як створити сайт бібліотеки» він розповів про
алгоритм створення сторінки, її структуру, дизайн.
Завідувач сектору методичної роботи НБ КНУКіМ О. Скаченко навела
результати дослідження форм сучасного стану представлення бібліотек
ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ рівня акредитації у всесвітній мережі.
Дослідження проводилося у два етапи: перегляд сайтів вищих навчальних
закладів здійснювався з вересня 2013 по червень 2014 року. Другий етап,
а саме аналіз бібліотечних блогів та соціальних мереж, проводився
упродовж І кварталу 2015 р. Різноманітні матеріали та результати
дослідження акумульовано у збірнику методичних матеріалів «Бібліотеки
у web-просторі», що був подарований учасникам семінару.
Ключовими доповідачами на семінарі були завідувачі бібліотек
ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ р. а. Так, завідувач книгозбірні Сумського
вищого училища мистецтв і культури імені Д. Бортнянського І. Сотникова
представила доповідь-презентацію «Інтернет-ресурси і студентство»,
в якій висвітлено результати анкетування щодо потреби присутності
бібліотеки у соціальних мережах для налаштування спілкування зі
студентами.
Цікавою була презентація фахівців бібліотеки Ужгородського коледжу
культури і мистецтв. За допомогою наочних матеріалів Е. Лукеча
розповіла про різноманітні проекти та акції, що є традиційними для
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установи і мають успіх серед студентства: «Книжковий Миколай»,
«Правильний вибір професії», «Бібліотечний уїк-енд», «Безцінний
дарунок» та ін. Лейтмотивом виступу була думка про те, що основною
аудиторією книгозбірні коледжу є, безумовно, студентська.
У семінарі та обговоренні основних доповідей взяли участь О. Мірошник, заступник директора бібліотеки Національного транспортного
університету; Я. Митровка, викладач бібліотечних дисциплін Ужгородського коледжу культури і мистецтв; С. Сафронова, головний бібліотекар бібліотеки Національного медичного університету імені О. Богомольця; О. Соколова, бібліотекар Черкаського інституту банківської
справи; О. Дікунова, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»; І. Маловська, завідувач науково-методичного
відділу, В. Степко, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу,
Я. Якубенко, завідувач відділу книгозберігання, які представляли
Наукову бібліотеку КНУКіМ.
Упродовж двох днів роботи конференції у холі наукової бібліотеки
експонувалися книжково-інформаційні виставки:
1. Наукові праці викладачів Київського національного університету
культури і мистецтв.
2. Рідкісні та цінні видання з фондів Наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв.
Організатори семінару сподіваються, що у майбутньому захід стане
дієвим майданчиком для актуальних дискусій, спільного пошуку нових
ідей та форм бібліотечної роботи, допоможе розробляти перспективні
плани розвитку установ.
Скаченко О. О. Перспективи та інновації у бібліотеках
XXI століття : [конференція в наук. б-ці КНУКіМ] /
О. Скаченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. –
С. 51–52.
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