
УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕ Н ТА УКРА Ї НИ

Про від зна чен ня дер жа в ни ми на го ро да ми
(Ви тяг)

За ва го мий осо би с тий вне сок у со ці а ль но� еко но мі ч ний і куль ту р ний роз ви ток Укра ї ни, ак -

ти в ну гро мад сь ку ді я ль ність, ба га то рі ч ну сум лін ну пра цю та з на го ди Між на ро д но го жі но чо го

дня 8 бе ре з ня ПО СТА НО В ЛЯЮ:
При сво ї ти по че с ні зван ня:

„За с лу же ний пра ців ник куль ту ри Укра ї ни”

ПА Ш КО ВІЙ Ва ле н ти ні Сте па ні в ні – пре зи де н то ві Укра ї н сь кої біб ліо те ч ної асо ці а ції, 

м. Ки їв

Пре зи дент Укра ї ни В. Юще н ко

м. Ки їв, 2 бе ре з ня 2007 ро ку
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕ Н ТА УКРА Ї НИ

Про при су джен ня На ці о на ль ної пре мії Укра ї ни іме ні Та ра са Ше в че н ка
(Ви тяг)

На під ста ві по дан ня Ко мі те ту з На ці о на ль ної пре мії Укра ї ни іме ні Та ра са Ше в че н ка ПО СТА -
НО В ЛЯЮ:

1. При су ди ти На ці о на ль ну пре мію Укра ї ни іме ні Та ра са Ше в че н ка 2007 ро ку:

ЛАП СЬ КО МУ Єв с та хію Ва си льо ви чу, по ето ві, гро ма дя ни ну Ре с пу б лі ки Поль ща – за кни -

ги ві р шів „Се бе: роз шу кую?!”, „О ба біч: іс ти ни?!”; 

СТУ СУ Дми т ру Ва си льо ви чу, лі те ра ту ро зна в це ві – за кни гу „Ва силь Стус: жит тя як тво р -

чість”;

ТУ Р КО НЯ КУ Рай мо н ду Па в ло ви чу, бо го сло ву, гро ма дя ни ну Спо лу че них Шта тів Аме ри ки

– за пе ре клад Ос т ро зь кої Бі б лії су час ною укра ї н сь кою мо вою;

ФЕ ДЮ КУ Та ра су Оле к сі йо ви чу, по ето ві – за кни гу ві р шів „О б лич чя пу с те лі”.

2.  Уста но ви ти на 2007 рік роз мір На ці о на ль ної пре мії Укра ї ни іме ні Та ра са Ше в че н ка 130

ти сяч гри вень ко ж на.

Пре зи дент Укра ї ни В. Юще н ко

м. Ки їв, 5 бе ре з ня 2007 ро ку

№ 181/2007 
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РОЗ ПО РЯ ДЖЕН НЯ ПРЕ ЗИ ДЕ Н ТА УКРА Ї НИ

Про при зна чен ня до ві ч них 
дер жа в них сти пе н дій ви да т ним ді я чам куль ту ри і ми с те ц т ва

(Ви тяг)

Від по ві д но до Ука зу Пре зи де н та Укра ї ни від 20 жо в т ня 1998 ро ку № 1152 (зі змі на ми, вне -

се ни ми Ука за ми від 21 лю то го 2000 ро ку № 263, від 25 сі ч ня 2002 ро ку № 71 та від 23 сі ч ня 2006

ро ку № 58) при зна чи ти що мі ся ч ні до ві ч ні дер жа в ні сти пе н дії ви да т ним ді я чам куль ту ри і ми с те -

ц т ва, які до ся г ли сі м де ся ти рі ч но го ві ку:

ПЕ ЧЕ НІ ЗЬ КІЙ Зої Ан то ні в ні – 1927 ро ку на ро джен ня, за слу же но му пра ців ни ко ві куль -

ту ри Укра ї ни.

Пре зи дент Укра ї ни  В. Юще н ко

м. Ки їв, 3 бе ре з ня 2007 ро ку

№ 53/2007� рп 
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МІСЦЕ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
РЕГІОНУ

ОЛІТИЧНІ та со ці а ль но� еко но мі ч ні пе ре тво -
рен ня у на шій дер жа ві, що від бу ли ся на при кі н -
ці ХХ сто річ чя, ство ри ли прин ци по во но ві умо -

ви для роз ви т ку пу б лі ч них бі б лі о те к. Ви ко ну ю чи
тра ди цій ні про сві т ни ць кі фу н к ції, на ко пи чу ю чи
знан ня й збе рі га ю чи куль ту р не над бан ня, бі б лі о те ки
пе ре тво рю ють ся в ін фо р ма цій ні центри, що на да ють
до ступ громадянам до на ці о на ль них та сві то вих ін -
фо р ма цій них ме реж і баз да них. Транс фо р ма ція ді я -
ль но с ті пу б лі ч них бі б лі о тек, ево лю ція їх ньої со ці а -
ль ної ро лі спри чи ни ли зба га чен ня і роз ши рен ня фу -
н к цій цих за кла дів.

На тлі по си лен ня де це н т ра лі за ції і ре гі о на лі за ції
всіх сфер со ці а ль но го жит тя, у т. ч. за со бів ма со вої
ін фо р ма ції, кни го ви дан ня та кни го ро з по в сю джен ня,
бі б лі о те ки за ли ши ли ся са ме ти ми ста ли ми со ці а ль -
ни ми ін сти ту та ми, які взя ли на се бе зна ч ну ча с т ку
від по ві да ль но с ті за за без пе чен ня ін фо р ма цій ної та
куль ту р ної єд но с ті ре гі о нів кра ї ни.

Ана ліз біб ліо те ч ної ста ти с ти ки за остан ні 9 ро -
ків сві д чить, що ме ре жа пу б лі ч них бі б лі о тек в Укра -
ї ні зме н ши ла ся на 1 161 уста но ву і на ра хо вує за раз
по над 18 600 оди ниць. Од нак, по при ско ро чен ня ме -
ре жі, зме н шен ня кни ж ко вих фо н дів на 18 млн. при -
мі р ни ків (за га ль ний до ку ме н т ний фонд пу б лі ч них
бі б лі о тек на ра хо вує 330 млн. при м.),  кі ль кість ко ри -
с ту ва чів зро с ла на 1 млн. 750 тис. осіб і ста но вить 17
млн. осіб. Тоб то ко ж ний тре тій гро ма дя нин Укра ї ни
ко ри с ту єть ся по слу га ми пу б лі ч них бі б лі о тек, що, на
мою ду м ку, сві д чить про їх ню за тре бу ва ність су с пі -
ль с т во м.

На ру бе жі ХХ�ХХІ сто літь все бі ль ше про слі д ко -
ву єть ся те н де н ція пе ре тво рен ня пу б лі ч них бі б лі о -
тек у со ці о ку ль ту р ні центри сво їх ре гі о нів, що, бе з у -
мо в но, від по ві дає сучасним ви мо гам.

Який са ме зміст вкла да єть ся в по нят тя «со ці о -
ку ль ту р ний про с тір Укра ї ни»? Це – сфе ра дії куль -
ту ри на ро ду, що ра зом із еко но мі ч ним, по лі тич ним,
пра во вим про с то ра ми ста но вить єди ну си с те му, яка
за ле жить від іс ну ю чих со ці а ль них ста н да р тів у кра ї -
ні, від спе ци фі ч них осо б ли во с тей ко ж но го окре мо го
ре гі о ну, по лі ти ки вла ди в га лу зі куль ту ри.

Ак ти в ні пар т нер сь кі сто су н ки з гро мад сь ки ми
ор га ні за ці я ми, со ці а ль ни ми уста но ва ми ре гі о нів до -
по мо г ли впро ва ди ти у ро бо ту пу б лі ч них бі б лі о тек
пси хо ло гі ч ні, до ві д ко ві слу ж би, центри пра во вої ін -
фо р ма ці ї. Та ке спів ро бі т ни ц т во до зво ли ло ре а лі зу -
ва ти рі з но ма ні т ні про гра ми еко ло гі ч но го, крає зна в -
чо го, со ці а ль но го спря му ван ня.

Пу б лі ч на бі б лі о те ка іс нує для ко ри с ту ва чів, а
не на впа ки. І з цьо го ви пли ває вся фі ло со фія її фу н -
к ці о ну ван ня. Як що кни го збі р ня ве де ці ле с п ря мо ва -

ну ро бо ту з фо р му ван ня спри я -
т ли во го со ці а ль но� ко му ні ка ти -
в но го клі ма ту на вко ло сво єї ді -
я ль но с ті, це обо в’я з ко во дає
зна ч ні ре зуль та ти:

·· бі б лі о те ка на ви д но ті,
про неї зна ють не тіль ки ко ри с -
ту ва чі, але й жи те лі ре гі о ну;

·· роз ши рю єть ся ко ло її
дру зів і пар т не рів, мі ц ні ють від -
но си ни з вла дою та гро мад сь -
ки ми стру к ту ра ми;

·· за со би ма со вої ін фо р ма ції вмі щу ють по зи ти -
в ні від гу ки про ро бо ту бі б лі о те ки;

·· їй до ві ря ють рі з ні гру пи ко ри с ту ва чів, як за
со ці а ль ним ста ту сом, так і за ві ком, – ба ть ки, ді ти,
мо лодь, лю ди лі т ньо го ві ку.

Ве ли ка роль від во дить ся у цьо му бі б лі о те ка рю.
Ко жен від ві ду вач по ви нен ма ти впе в не ність у то му,
що знай де у біб ліо те ці не тіль ки ці ка ву, ко ри с ну кни -
ж ку, але й при ві т ну лю ди ну, по мі ч ни ка, ви со ко ква -
лі фі ко ва но го фа хі в ця, який всі ма си ла ми на ма га ти -
меть ся за до во ль ни ти йо го куль ту р ні, ін фо р ма цій ні,
осві т ні по тре би.

Бі б лі о те кар має до б ре зна ти жит тя ті єї те ри то рії,
де зна хо дить ся бі б лі о те ка, ви вчи ти склад її ко ри с ту -
ва чів з со ці а ль ної, про фе сій ної, осві т ньої, ві ко вої то -
чок зо ру. Він по ви нен бу ти обі зна ним з умо ва ми пра -
ці, ха ра к те ром ви ро б ни ц т ва, еко но мі ч ним ста ном у
ре гі о ні, з ос но в ни ми ін те ре са ми і по тре ба ми йо го жи -
те лів, їх нім ста в лен ням до вла ди то що. Тре ба пам'ята -
ти, що  втра та ко ри с ту ва ча від бу ва єть ся че рез іг но ру -
ван ня ре а ль них про блем та по треб ба га тьох со ці а ль -
них груп – мо ло ді, ет ні ч них мен шин та ін.

На ра зі бі б лі о те ка як об’ єкт со ці о ку ль ту р ної ді я -
ль но с ті ре гі о ну діє у тра ди цій но му і ві р ту а ль но му біб -
ліо те ч но� ко му ні ка ти в но му про с то рі. При цьо му тра -
ди цій ний біб ліо те ч но� ко му ні ка ти в ний про с тір вклю -
чає со ці о ку ль ту р ний об мін між бі б лі о те кою і ор га на -
ми вла ди, гро ма дою, ре лі гій ни ми кон фе сі я ми, ін ши ми
бі б лі о те ка ми та за кла да ми куль ту ри, за со ба ми ма со -
вої ін фо р ма ції, спо н со ра ми, чле на ми біб ліо те ч ної спі -
ль но ти і чи та ча ми. Ві р ту а ль ний про с тір пе ред ба чає
отри ман ня та пе ре да ван ня ін фо р ма ції, спі л ку ван ня і
ко ри с ту ва чів, і бі б лі о те ка рів за до по мо гою Ін тер не ту.

По єд нан ня но вих ін фо р ма цій них тех но ло гій із
роз ви т ком куль ту ри спі л ку ван ня з кни гою, ми с те ць -
ки ми тво ра ми, їх нє за сто су ван ня при ор га ні за ції зу -
стрі чей з тво р чи ми осо би с то с тя ми при та ман ні всім
біб ліо те ч ним за кла дам. 

На ве ду один ці ка вий при клад вда ло го по єд нан -
ня тра ди цій них і но ві т ніх форм ро бо ти. У Ха р ків сь -

ПП

КК ОО ЛЛ ОО НН КК АА     
ГГ ОО ЛЛ ОО ВВ НН ОО ГГ ОО     
РР ЕЕ ДД АА КК ТТ ОО РР АА

Т. Вилегжаніна 
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ко му гу ма ні та р но му уні вер си те ті, зва жа ю чи на те,
що сфе ра ін те ре сів мо ло ді орі є н то ва на зде бі ль шо го
на Ін тер нет� те х но ло гії, фа хі в ці центру на у ко во� гу ма -
ні та р ної ін фо р ма ції „На ро д на укра ї н сь ка ака де мі я”
впро ва ди ли у свою ро бо ту но ву фо р му –  ві р ту а ль ні
те ма ти ч ні екс ку р сії із за сто су ван ням про гра ми
Power Point. Та ким чи ном ко ри с ту ва чі оде р жа ли мо -
ж ли вість «ма н д ру ва ти» му зе я ми сві ту, ву ли ця ми Ха -
р ко ва, мі с та ми Сло бо жа н щи ни.

Пу б лі ч ні бі б лі о те ки Укра ї ни – від на ці о на ль них
до сіль сь ких бі б лі о те к� фі лій – сприй ма ють вид со ці -
о ку ль ту р ної ді я ль но с ті як пріо ри те т ний. У най бі ль -
ших кни го збі р нях дер жа ви тра ди цій но фу н к ці о ну -
ють спе ці а лі зо ва ні під роз ді ли (або окре мі фа хі в ці),
які по кли ка ні ви рі шу ва ти куль ту р но� до з віл лє ві за -
вдан ня.

Ме тою куль ту р но� про с ві т ни ць кої ро бо ти є фо р -
му ван ня цін ні с них орі є н ти рів у рі з них верств на се -
лен ня і роз крит тя роз ма ї т тя куль ту р но го про с то ру
ко ж но го окре мо го мі с та, ре гі о ну, дер жа ви у ці ло му
на ос но ві ви ко ри с тан ня на яв них до ку ме н т них та ін -
фо р ма цій них ре сур сів, при мі щень, фа хі в ців, імі джу
біб ліо те ч но го за кла ду. 

Сьо го дні для ус пі ш ної ро бо ти пу б лі ч ної бі б лі о -
те ки осо б ли во ва ж ли во пе ред ба чи ти со ці о ло гі ч ні
роз ві д ки з ме тою ви вчен ня її со ці о о то чення, ви яв -
лен ня ко н ти н ге н ту ре а ль них та по те н цій них ко ри с -
ту ва чів, їх ніх чи та ць ких та ін фо р ма цій них по треб.
Для цьо го не об хід но зо се ре ди ти ува гу на ство рен ні
по зи ти в но го імі джу бі б лі о те ки, чо му має спри я ти
ор га ні за ція ці ка вих, со ці а ль но ва го мих та гу ч них ма -
со вих за хо дів.

Яс к ра вим під тве р джен ням по пе ре дньої те зи є
ре а лі за ція спі ль но го про е к ту з про ве ден ня у сті нах
На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни
(НПБУ) Фе с ти ва лю укра ї н сь кої кни ги та чи -
тан ня, який від бу в ся 20 кві т ня 2007 ро ку і був ор га -
ні зо ва ний Мі ні с тер с т вом куль ту ри і ту ри з му Укра ї -
ни, НПБУ, На ці о на ль ною ра дою з пи тань куль ту ри і
ду хо в но с ті, Укра ї н сь кою біб ліо те ч ною асо ці а ці єю,
Укра ї н сь кою асо ці а ці єю кни го ви да в ців та кни го ро з -
по в сю джу ва чів. У ба га то лю д но му і пред ста в ни ць ко -
му за хо ді взя ли участь біб ліо те ч ні пра ців ни ки з усіх
ре гі о нів Укра ї ни, кни го ви да в ці, кни го ро з по в сю джу -
ва чі, ав то ри, про ві д ні ді я чі на у ки, куль ту ри, пред ста -
в ни ки гро мад сь ко с ті, чи та чі – всі, хто знає, ці нує,
лю бить укра ї н сь ку кни гу. Більш де та ль но цей за хід
ви сві т ле но у стат ті Л. Бей лі са «Фе с ти валь укра ї н сь -
кої кни ги та чи тан ня» (с. 22).

Наразі со ці о ку ль ту р на ро бо та пу б лі ч них бі б лі о -
тек пред ста в ле на ши ро ким роз ма ї т тям форм. Крім
зви ч них ди с пу тів, чи та ць ких кон фе ре н цій, ве чо рів
за пи тань та від по ві дей, ус них жу р на лів, з’яв и ли ся
но ві фо р ми: пре зе н та ції кни ги, го ди ни ці ка вих по від -
ом лень, по ети ч ні ко ла жі, біб ліо ін фо р мі ни, бе не фі си
чи та ча, еко ло гі ч ні іг ри то що. Не всі во ни ма ють роз -
ро б ле ну ме то ди ку про ве ден ня, але де які з них вже
прой ш ли ви про бо ву ван ня ча сом.

Осо б ли ве су с пі ль не зна чен ня ма ють ви ста в ко ві
про е к ти, ко т рі до зво ля ють бі б лі о те кам бу ду ва ти ма -
с ш та б ні екс по зи ції спі ль но з гро мад сь ки ми ор га ні за -
ці я ми, ви да в ни ц т ва ми, му зе я ми, ар хі ва ми то що. На -
ці о на ль на па р ла ме нт сь ка бі б лі о те ка Укра ї ни остан -
нім ча сом ак ти ві зу ва ла ді я ль ність са ме у цьо му на -
пря мі. Се ред най більш вда лих про е к тів мо ж на на -
зва ти: участь у Все ук ра їн сь ко му кни ж ко во му яр ма -
р ку „Кни ж ко вий сад” із ви ста в кою книг ав то рів –
де пу та тів IV ка де н ції Вер хо в ної Ра ди Укра ї ни
(2004); участь в екс по ну ван ні про ду к ції укра ї н сь ких
ви да в ництв у сті нах Вер хо в ної Ра ди з ви ста в кою
«Ви дан ня НПБУ – бі б лі о те кам кра ї ни» (2005); пре -
зе н та цію „Кни ги Укра ї ни” у на у ко вій біб ліо те ці мі с -
та Бан сь ка Би с т ри ця (Сло вач чи на, 2006).

Во се ни 2006 ро ку свя т ку ва ла свій 125�й день на -
ро джен ня Ми ко ла їв сь ка об ла с на уні вер са ль на на у -
ко ва бі б лі о те ка ім. О. Гми рьо ва, яка ак ти в но діє в со -
ці о ку ль ту р но му про с то рі сво го ре гі о ну, дбай ли во
збе рі гає і не се крізь ро ки вла с ні да в ні тра ди ці ї. Спів -
пра ця з тво р чою ін те лі ге н ці єю – один із пріо ри те т -
них на пря мів її ді я ль но с ті. Тут  ре гу ля р но про во -
дять ся ви ста в ки тво рів мі с це вих ху до ж ни ків, ро біт
май с т рів де ко ра ти в но� ужи т ко во го ми с те ц т ва, ор га -
ні зу ють ся кон це р ти і зу стрі чі з мі с це ви ми ком по зи -
то ра ми, діє клуб ав то рсь кої пі с ні, про па гу єть ся тво -
р чість ес т ра д них зі рок, імена яких по в’я за ні з Ми ко -
ла є вом. При ве р тає ува гу гро мад сь ко с ті і до б ре на ла -
го дже на ро бо та рі з но ма ні т них чи та ць ких об’ єд -
нань – клу бів „Ді а лог”, „По лі г лот”, „Ви на хі д ник і
ра ці о на лі за тор”, ан г ло мо в но го клу бу, центру „Ві к но
в Аме ри ку”, ві та ль ні „В го с тях у де в’я ти муз”.

Ба га то мо ж на го во ри ти й про тво р чі до ро б ки ін -
ших об ла с них, а та кож мі сь ких, ра йон них та сіль сь -
ких бі б лі о тек, які ма ють уні ка ль ний до свід про ве ден -
ня со ці о ку ль ту р них за хо дів, роз ра хо ва них на ши ро -
ку, рі з но ма ні т ну ау ди то рі ю. Тво р ча іні ці а ти ва ко -
лег�бі б  лі о те ка рів ре а лі зу єть ся у ме то ди ч них роз ро б -
ках, сце на рі ях то що. Я – за тво р чу іні ці а ти ву! Але по -
го дь тесь, як що б бі б лі о те кар спо ча т ку пе ре гля нув пе -
в ну кі ль кість вже го то вих сце на рі їв (ма те рі а лів) з те -
ма ти ки, що йо го ці ка вить, то це б на што в х ну ло йо го
на ба га то но вих тво р чих ідей, при му си ло б за мо ви ти
від су т ні у вла с них фо н дах кни ги по МБА, спо ну ка ло
б до на ла го джен ня пар т нер сь ких сто су н ків з ін ши ми
бі б лі о те ка ми, гро мад сь ки ми ор га ні за ці я ми та за кла -
да ми, зві ль ни ло б час для ін шої ва ж ли вої ро бо ти.

Це на во дить на ду м ку що до не об хід но с ті ство -
рен ня ба н ку тво р чих про е к тів (сце на рі їв), де б кон -
це н т ру ва в ся весь до ро бок на ших ко лег. Ро бо ту мо ж -
на по бу ду ва ти та ким чи ном: до На ці о на ль ної па р ла -
ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни над си ла ють ся сце на рії
біб ліо те ч них за хо дів, ін фо р ма ція про які дру ку єть ся
на шпа ль тах жу р на лу „Бі б лі о те ч на пла не та”  і які
мо ж на за мо ви ти в еле к т ро нній або дру ко ва ній фо р -
мах. Та ка ко ор ди на ція зу силь вре ш ті� решт спри я ла
б пе ре хо ду від про ве ден ня окре мих за хо дів у пу б лі ч -
них бі б лі о те ках до ре а лі за ції до в го стро ко вих про е к -
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тів, при свя че них ві т чи з ня ній та сві то вій іс то рії, лі те -
ра ту рі, ми с те ц т ву, по до ро жам та ін шим ас пе к там
жит тя лю ди ни і су с пі ль с т ва.

В остан ні ро ки ОУНБ та пе ре ва ж на бі ль шість
укра ї н сь ких пу б лі ч них бі б лі о тек ба га то ува ги при ді ля -
ють зв’я з кам із гро мад сь кі с тю, що спри яє су с пі ль но му
ви знан ню бі б лі о те ки і за без пе чує під три м ку гро ма ди.

Ре зуль та том  ак ти ві за ції  ці єї  ро бо ти  є спів пра ця
з гро мад сь ки ми ор га ні за ці я ми, до по мо га, у то му чи с лі
й фі нан со ва, бла го дій них фо н дів, спо н со рів та ме це -
на тів. Тоб то роз го р та єть ся ши ро ка ді я ль ність зі ство -
рен ня спри я т ли во го куль ту р но го се ре до ви ща. І це
від бу ва єть ся за до по мо гою гро мад сь ких фо р му вань –
дру зів бі б лі о тек, то ва риств чи та чів, на гля до вих рад,
які ді ють у сті нах ба га тьох  біб ліо те ч них уста нов.

Але, бе з у мо в но, до то го ро зу мін ня ро лі пу б лі ч -
них бі б лі о тек у жит ті су с пі ль с т ва, яке іс нує у кра ї -
нах За хі д ної Єв ро пи і США, нам ще да ле ко.

Так, вже ба га то ро ків аме ри кан сь кий часопис
„Library Journal” про во дить рей тинг на зван ня „Бі б -
лі о те ка ро ку” і  „Бі б лі о те кар ро ку”. 

По ка зо вим є і та кий факт. Ме ш ка н ці м. Ка ла ма -
зу, штат Мі чи ган (США), не зва жа ю чи на не ви со кий
жит тє вий рі вень (адже пе ре ва ж ну ча с т ку на се лен ня
ста но в лять сту де н ти), про го ло су ва ли за збі ль шен ня
май же у чо ти ри ра зи, ніж у се ре д ньо му по кра ї ні,
біб ліо те ч но го по да т ку з лю ди ни (він склав 82 до ла -
ри). Це рі шен ня сві д чить про те, що спі ль но та у бо -
ро ть бі за свій еко но мі ч ний роз квіт ви ко ри с то вує бі -
б лі о те ку і як ко ри с ний ре сурс, і як мі с це для спі л ку -
ван ня, а пла т ни ки по да т ків зго д ні пла ти ти за те, що
від по ві дає їх нім ін те ре сам та по тре бам. 

Біб ліо те ч на си с те ма м. Ка ла ма зу, яка вклю чає
центра ль ну бі б лі о те ку, 4 бі б лі о те ки� фі лії та біб ліо -
бус (бу к мо біль), ста ла своє рі д ним стри ж нем, на
яко му три ма єть ся жит тя всі єї спі ль но ти. Тут ре а лі -
зу ють ся ці ка ві про е к ти: про гра ма для всі єї ро ди ни
„Го то ві чи та ти”, се мі на ри для ба ть ків „Па р т не ри у
чи тан ні”, від бу ва єть ся ак ти в не спів ро бі т ни ц т во з
пе ді а т ри ч ни ми за кла да ми і лі ка р ня ми, при ту л ка ми
для бі д них. За вдя ки гра н ту, центра ль на бі б лі о те ка
ор га ні зу ва ла про ве ден ня те ле ко н фе ре н цій, під час
яких вста но в лю ва в ся зв’я зок із мі с це вою тю р мою, а
для ма ло за бе з пе че них ро дин ство ри ла про ект ві р ту -
а ль но го ві зи ту до зоо па р ку.

Од нак по ве р не мо ся до на шої укра ї н сь кої дій с но -
с ті. На жаль, да ле ко не всі чи но в ни ки у дер жа в них
стру к ту рах ро зу мі ють, що та ке кни га, бі б лі о те ка,
куль ту ра і як во ни впли ва ють на роз ви ток то го чи ін -
шо го ре гі о ну. Про це сві д чить кі ль кість ско ро че них
пу б лі ч них бі б лі о тек (1 161 оди ни ця). Це – сіль сь кі
кни го збі р ні, яких у нас у кра ї ні по над 14 тисяч оди -
ниць, а сіл, до ре чі, – вдві чі бі ль ше. Тоб то у ко ж но -
му дру го му се лі бі б лі о те ка від су т ня, що по ру шує
кон сти ту цій не пра во гро ма дян на отри ман ня ін фо р -
ма ці ї. Не га ти в ні на с лід ки та ко го ста ну слід до во ди ти
до вла ди, су с пі ль с т ва, але не кра с но бай ни ми га с ла -
ми, а фа к та ми. 

Са ме то му НПБУ в 2007 р. роз по ча ла на у ко ве до -
слі джен ня „Пу б лі ч ні бі б лі о те ки Укра ї ни в кон текс ті
со ці о ку ль ту р но го про с то ру ре гі о ну”, ме та яко го:

·· ви зна чи ти мі с це і мі сію бі б лі о те ки в со ці о ку -
ль ту р ній ін фра стру к ту рі ре гі о ну;

··   ви яви ти фа к то ри, що впли ва ють на сту пінь не -
об хід но с ті пу б лі ч них бі б лі о тек у да но му кон к ре т но -
му ре гі о ні;

·· ви яви ти, чи іс нує за ле ж ність між сту пе нем по -
тре би в біб ліо те ці та на яв ні с тю ін ших за кла дів куль -
ту ри, а та кож – ре а ль них пар т не рів  бі б лі о тек;

·· ви зна чи ти рі вень від по ві д но с ті мо ж ли во с тей
пу б лі ч них бі б лі о тек по тре бам і очі ку ван ням  ко ри с -
ту ва чів;

·· спро г но зу ва ти май бу т нє бі б лі о те ки і тим са -
мим ство ри ти ба зу для  управ лін сь ких рі шень.

Ба за ми до слі джен ня ви зна че но ЦБС мі с та Ки є -
ва, бі б лі о те ки Він ни ць кої, Дніп ро пе т ров сь кої, За ка -
р пат сь кої, За по рі зь кої, Лу ган сь кої, Ми ко ла їв сь кої,
Оде сь кої, Пол та в сь кої, Тер но піль сь кої, Херсон сь кої,
Хме ль ни ць кої, Че р ні ве ць кої, Че р ні гів сь кої об ла с -
тей. Тоб то, пред ста в ле ні Схід, За хід, Центр, Пів день
і Пів ніч Укра ї ни. Ха р ків сь ка дер жа в на на у ко ва бі б -
лі о те ка очо лює ор га ні за цію до слі джен ня в бі б лі о те -
ках об ла с тей сво єї зо ни.

Да не до слі джен ня до зво лить оде р жа ти фа к ти ч -
ні ві до мо с ті про стан біб ліо те ч ної га лу зі, що дасть
мо ж ли вість ви зна чи ти со ці а ль ні ста н да р ти, об ґру н -
ту ва ти по тре би в бі б лі о те ках, біб ліо те ч них ка д рах,
фі нан су ван ні то що.

Ми бу де мо ма ти змо гу ци ф ра ми й фа к та ми до -
во ди ти до вла ди і су с пі ль с т ва не об хід ність ста ці о на -
р них бі б лі о тек з ура ху ван ням між на ро д них  ста н да -
р тів та ре ко ме н да цій ІФ ЛА, а та кож ло бі ю ва ти при -
йн ят тя Дер жа в ної про гра ми „Бі б лі о бус”, яка до зво -
лить охо пи ти не ста ці о на р ним об слу го ву ван ням сіль -
сь кі по се лен ня, де від су т ні ста ці о на р ні бі б лі о те ки.

Де мо к ра ти ч не су с пі ль с т во, до яко го пра г не на -
ша кра ї на, – це су с пі ль с т во ін фо р ма цій не, су с пі ль с -
т во знань. То му роль бі б лі о тек, що за без пе чу ють ві -
ль ний до ступ до ін фо р ма ції всіх верств на се лен ня,
бу де зро с та ти і по си лю ва ти ся. 

Хо ті ло ся б ві ри ти, що ус ві до м лен ня й ро зу мін -
ня ці єї ро лі бі б лі о тек та бі б лі о те ка рів укра ї н сь ким
су с пі ль с т вом і всі ма йо го вла д ни ми стру к ту ра ми –
пе р с пе к ти ва най бли ж чо го ча су.
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ПОСТАНОВА 
колегії Міністерства культури і туризму України

Про підсумки діяльності установ, підприємств і організацій галузі в 2006 році та завдання на 2007 рік
(Витяг)

КОЛЕГІЯ ПОСТАНОВЛЯЄ:
8.1 Відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек:

-- забезпечити в 2007 році виконання заходів щодо придбання книг для поповнення фондів публічних бібліотек за
Державною програмою розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки;

-- забезпечити удосконалення нормативно-правової бази діяльності бібліотек, зокрема, прийняття Закону України „Про
внесення змін і доповнень до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”;

-- сприяти оперативному і якісному інформаційно-бібліотечному обслуговуванню громадян шляхом зміцнення
кадрового потенціалу галузі, збереження існуючої мережі публічних бібліотек, всебічної підтримки їхньої діяльності.
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лю то го в Ки є ві, у при мі щен ні На ці о на ль ної
фі ла р мо нії Укра ї ни, від бу ло ся роз ши ре не за сі -
дан ня ко ле гії Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му
(МКТ) Укра ї ни, при свя че не під су м кам ді я ль но с ті

уста нов, під при ємств і ор га ні за цій га лу зі в 2006 ро ці та за -
вдан ням на 2007 рік. З до по від дю ви сту пив Мі ністр куль ту -
ри і ту ри з му Укра ї ни Ю. Бо гу ць кий.

Він наголосив на тому, що у су час но му сві ті є не прийня -
т ною ус па д ко ва на і до сі ді ю ча в Укра ї ні мо дель роз ви т ку
куль ту р ної сфе ри, яка, по при всі зу сил ля її ре фо р му ва ти, за -
ли ша єть ся пе ре ва ж но мо дел лю ви жи ван ня. У роз ви ну тих єв -
ро пей сь ких кра ї нах куль ту р на га лузь, а осо б ли во су час ні
куль ту р ні ін ду с т рії, ді лом до во дять своє ве ли ке зна чен ня як у
су с пі ль но му жит ті, так і в роз ви т ку но вої, пост ін ду с т рі а ль ної
еко но мі ки, ко т ру не да р ма на зи ва ють еко но мі кою знань і тво -
р чо с ті. В су час но му су с пі ль с т ві куль ту ра все бі ль ше пе ре тво -
рю єть ся на клю чо вий еле мент су с пі ль но го роз ви т ку.

Ю. Бо гу ць кий за зна чив, що аби не за гу би ти ся в су час -
но му гло ба лі зо ва но му сві ті се ред со тень ча с то по ту ж ні ших
куль тур, укра ї н сь ка куль ту ра має, по 8пе р ше, ста ти куль ту -
рою мо де р ною, су час ною й ди на мі ч ною, ви й ти за тра ди цій -
ні ра м ки фо ль к ло р но8 по е ти ч ної фо р ми, але, по 8дру ге, не
втра ти ти сво го не по вто р но го на ці о на ль но го об лич чя, бі ль -
ше то го – до би ти ся, щоб ори гі на ль ний, пі зна ва ний об раз
укра ї н сь кої куль ту ри і ми с те ц т ва утве р ди в ся у сві до мо с ті
всьо го сві то во го спів то ва ри с т ва. 

У цьо му кон текс ті і на ви ко нан ня Ука зу Пре зи де н та
Укра ї ни В. Юще н ка „Про пер шо че р го ві за хо ди що до зба га -
чен ня і роз ви т ку куль ту ри і ду хо в но с ті укра ї н сь ко го су с пі ль -
с т ва” (2006 р., № 1647) МКТ Укра ї ни ра зом із На ці о на ль ною
ра дою з пи тань куль ту ри і ду хо в но с ті ро бить кро ки в на пря -
мі фо р му ван ня но вої дер жа в ної стра те гії в га лу зі куль ту ри.
Від по ві д но ство рю єть ся спри я т ли ва за ко но да в ча ба за. Зо к -
ре ма, пе ред ба че но роз гляд Вер хо в ною Ра дою Укра ї ни під -
го то в ле ний Мі ні с тер с т вом уря до вий про ект За ко ну Укра ї ни
„Про куль ту ру”, який за мі нить ді ю чі ни ні за ста рі лі і не до с ко -
на лі „О с но ви за ко но дав ст ва Укра ї ни про куль ту ру”. Го ту -
ють ся зміни до за ко но дав ст ва сто со вно га с т ро ль ної ді я ль -
но с ті, біб ліо те ч ної та му зей ної спра ви, кі не ма то г ра фії, охо -
ро ни па м’я ток і, що особливо важливо, до по ряд ку за ку пі в -
лі то ва рів і по слуг за дер жа в ні ко ш ти. Адже чин на пра во ва
ба за, осо б ли во що до те н де рів, не сті ль ки за по бі гає зло вжи -
ван ням у цій сфе рі, скі ль ки ство рює не по трі б ні пе ре шко ди
но р ма ль ній ро бо ті за кла дів куль ту ри. 

Бли ж чим ча сом бу де пе ре гля ну то Єди ну та ри ф ну сі т ку
в ча с ти ні, що сто су єть ся опла ти пра ці пра ців ни ків куль ту ри,
аби лі к ві ду ва ти іс ну ю чі дис про по р ції в рі в ні зар плат. У ви рі -

шен ні цих пи тань ду же до по ма гає ак ти в на під три м ка ЦК
проф спі л ки пра ців ни ків куль ту ри.

Ва ж ли ві пи тан ня що до по кра щан ня со ці а ль но го за без -
пе чен ня пра ців ни ків га лу зі бу ло по ру ше но у ви сту пі го ло ви
ЦК проф спі л ки пра ців ни ків куль ту ри Укра ї ни Л. Пе ре ли гі -
но ї. Проф спі л ка впро довж ба га тьох ро ків ви сту пає з про по -
зи ці я ми вне с ти змі ни до ря ду за ко нів і по ста нов. Зо к ре ма,
йдеть ся про по ши рен ня стат ті 29 „О с нов за ко но дав ст ва про
куль ту ру”, яка га ра н тує бе з о пла т не ко ри с ту ван ня пра ців ни -
ка ми куль ту ри на се лі жи т лом з опа лен ням і осві т лен ням, на
пе н сі о не рів – пра ців ни ків куль ту ри, які про жи ва ють у сіль -
сь кій мі с це во с ті; вне сен ня змін до За ко ну „Про бі б лі о те ки і
біб ліо те ч ну спра ву” в ча с ти ні ви плат гро шо вої ви на го ро ди
за сум лін ну пра цю та ма те рі а ль ної до по мо ги; іні ці ю ван ня
За ко ну „Про ре с т ру к ту ри за цію за бо р го ва но с ті з ви плат за
ви слу гу ро ків біб ліо те ч ним та му зей ним пра ців ни кам”,
яким у 199582004 рр. не здій с ню ва лись ви пла ти че рез від -
су т ність від по ві д них по ста нов Ка б мі ну; но р ма ти в но8 пра во -
ві ак ти про на дан ня об ла с ним універсальним на у ко вим бі -
б лі о те кам ста ту су на у ко вих уста нов; під ви щен ня по са до вих
окла дів на 20% пра ців ни кам за кла дів куль ту ри, які ма ють
осо б ли ву гро мад сь ку зна чи мість; ви рі шен ня пи тан ня вве -
ден ня у шта т ні роз кла ди за кла дів куль ту ри та ких по сад, як
ін же не ри8 про г ра мі с ти, опе ра то ри ПК.

То го ж дня в при мі щен ні Дер жа в ної іс то ри ч ної бі б лі о -
те ки Укра ї ни від бу ло ся се к цій не за сі дан ня бі б лі о тек, яке
від кри ла за сту п ник Мі ні с т ра куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни 
О. Бенч. Роз гля да ли ся пи тан ня:

– про під су м ки ро бо ти від ді лу ана лі зу та  про гно зу ван -
ня ді я ль но с ті бі б лі о тек МКТ Укра ї ни у 2006 р. та ос но в ні на -
пря ми ро бо ти від ді лу у 2007 р. (до по ві дач:  за сту п ник ди ре -
к то ра Де па р та ме н ту ми с те ц т ва і ре гі о на ль ної по лі ти ки – на -
ча ль ник від ді лу ана лі зу та про гно зу ван ня ді я ль но с ті бі б лі о -
тек МКТ Укра ї ни І. Ше в че н ко);

– про вза є мо дію МКТ Укра ї ни та об ла с них бі б лі о тек у
ре а лі за ції дер жа в них про грам і про ве ден ні все ук ра їн сь ких
за хо дів у 2006 ро ці (до по ві да чі: про ві д ний спе ці а ліст МКТ
Укра ї ни О. Мо с ка ле н ко, го ло вний спе ці а ліст МКТ Укра ї ни
О. Бо ро да в ка);

– ти по ві по ру шен ня го с по дар сь кої ді я ль но с ті в за кла -
дах куль ту ри (до по ві дач: на ча ль ник ко н т ро ль но8 ре ві зій но -
го від ді лу МКТ Укра ї ни А. Фе до ре н ко);

– осо б ли во с ті фі нан су ван ня бі б лі о тек Укра ї ни від по ві д -
но до За ко ну Укра ї ни „Про Дер жа в ний бю джет Укра ї ни на
2007 рік”  (до по ві дач: на ча ль ник управ лін ня фі нан су ван ня
об лі ку та зві т но с ті – го ло вний бу х га л тер МКТ Укра ї ни В. Жук).
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ПІДСУМКИ 2006 РОКУ: 
КОЛЕГІЯ МКТ УКРАЇНИ
(за матеріалами газети "Культура і життя" 
від 28 лютого 2007 р.)

ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ КК АА   ВВ
СС ОО ЦЦ ІІ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ММ УУ

КК ОО НН ТТ ЕЕ КК СС ТТ ІІ



У статті наголошується на необхідності комплексного дослідження фондових зібрань 
церков і релігійних організацій України, а також архівів, бібліотек,  музеїв, зібрань предметів

церковного начиння як невід'ємної складової історико#культурного та мистецького надбання
українського народу 

ЕАЛІЯМИ су с пі ль но го жит тя в Укра ї ні сьо го -
дні є: до ста т ньо ви со кий рі вень ре лі гій но с ті на -
се лен ня; по мі т ний вплив це р ков і ре лі гій них ор -
га ні за цій на про це си, що від бу ва ють ся у кра ї ні;

ство рен ня спри я т ли вих умов для роз ви т ку та ді я ль -
но с ті ре лі гій них ор га ні за цій, де кла ро ва не з ме тою за -
без пе чен ня кон сти ту цій но го пра ва гро ма дян на сво -
бо ду сві то гля ду і ві ро спо ві дан ня; утве р джен ня за сад
сві то гля д ної те р пи мо с ті; дії дер жа в них ор га нів, спря -
мо ва ні на по да ль ше під ви щен ня до ві ри у вза є мо від но -
си нах між дер жа вою та це р к вою, у то му чи с лі – по ве -
р нен ня ре лі гій ним ор га ні за ці ям їх ніх ко ли ш ніх куль -
то вих бу ді вель та май на. Все це при ве ло як до офі цій -
но го  ви знан ня „у по ту ж нен ня  по те н ці а лу це р к ви в
стра те гії на ці о на ль но го роз ви т ку” [1, 19], так і до по -
мі т но го кі ль кі с но го та які с но го зро с тан ня на у ко вих
до слі джень з те о рії й іс то рії „тра ди цій ної ре лі гій ної
куль ту ри укра ї н сь ко го су с пі ль с т ва” [2, 10] у кон текс -
ті роз ві док з те о рії та іс то рії куль ту ри, а ви вчен ня
явищ са к ра ль но го ми с те ц т ва – у ши ро ких зв’я з ках з
рі з но ма ні т ни ми сфе ра ми куль ту р но го бут тя ми ну ло -
го і су час но с ті.

До слі джен ня ху до ж ньої куль ту ри укра ї н сь ко го
су с пі ль с т ва як ці лі с но с ті та у вза є ми нах з ін ши ми га -
лу зя ми куль ту ри (у сфе рі на ших ін те ре сів – з ре лі-
гі єю), вза є мин ми с те ц т ва як скла до вої ху до ж ньої куль -
ту ри з ре лі гій ною сфе рою ду хо в но го жит тя в умо вах
ста но в лен ня де мо к ра тії уже не ви хо дять з по зи цій „на -
у ко во� ате ї с ти ч но го” про ти ста в лен ня ми с те ц т ва і ре лі -
гії [3], а ре а ль но спи ра ють ся на ви знан ня ви зна ч ної ро -
лі хри с ти ян с т ва Ки їв сь кої це р ко в ної тра ди ції – пра во -
сла в’я та гре ко� ка то ли ци з му, а та кож ри мо� ка то ли ци з -
му, про те с та н ти з му, іс ла му, іу да ї з му, ре лі гій на ці о на -
ль них мен шин у фо р му ван ні куль ту ри і ме н та ль но с ті
укра ї н сь ко го на ро ду [2, 10].

Ко ж на кон фе сія, за ро джу ю чись і утве р джу ю чись
на пе в ній ет ні ч ній те ри то рії, з од но го бо ку, вби рає у
свою об ря до во� ку ль ту р ну сфе ру мі с це ві тра ди ції (у то -
му чи с лі сві то гля д ні), тим са мим спри я ю чи їх ньо му
збе ре жен ню, а з ін шо го бо ку – ви ко рі нює ті са мі еле -
ме н ти мі с це вої куль ту ри, які су пе ре чать но во му ві ро -
вчен ню (хо ча і по ста ють ду хо в ним над бан ням на ро ду)
[4]. Вплив ті єї чи ін шої кон фе сії на роз ви ток на ці о на ль -
ної куль ту ри був не од но зна ч ним у рі з ні епо хи як
будь�яке со ці о ку ль ту р не яви ще [5], а яс к ра во ви ра же -
на фа во ри за ція вла дою од ні єї з це р ков та га ль му ван ня
роз ви т ку ін ших су б’єк тів ре лі гій но го жит тя [6] і по

сьо го дні да -
ють ся взна ки.

З огля ду на ви кла де не, для ви вчен ня фо н до вих зі -
брань це р ков і ре лі гій них ор га ні за цій Укра ї ни (су час -
ний стан та іс то ри ч на ре т ро спе к ти ва) у куль ту р но� ми -
с те ць ких ви мі рах, для ви вчен ня це р ко в но го на чин ня
як іс то ри ко� ку ль ту р но го те к с ту не об хід но зве р ну ти ся
до не упе ре дже них до слі джень з іс то рії це р к ви. Як це
не ви да єть ся па ра до к са ль ним, але офі цій но схва ле ні
роз ві д ки з іс то рії це р к ви за ра дян сь ких ча сів не сли в
со бі не ли ше „на у ко во� ате ї с ти ч ний” за ряд, а й іде о ло -
гію вже зга ду ва ної дер жа в ної фа во ри за ції од ні єї з це р -
ков [7; 8 та ін.].

За остан ні 15 ро ків в Укра ї ні з’яв и ли ся ґрун то вні
до слі джен ня (С. Аб ра мо вич, В. Бо н да ре н ко, Т. Гор ба -
че н ко, В. Єлен сь кий, А. Ко ло д ний, М. По по вич, О. Са -
ган, П. Сло бо дя нюк, Д. Сте по вик  та ін.), пред ста в ле ні
і в на у ко вих, і в окре мих пу б лі ч них кни го збі р нях кра ї -
ни. Ці пра ці до зво ля ють, зо к ре ма, здій с ню ва ти на у ко ві
роз ві д ки за ко но мі р но с тей роз ви т ку са к ра ль но го ми с -
те ц т ва і як скла до вої ху до ж ньої куль ту ри від по ві д них
епох, і як скла до вої роз ви т ку ді я ль но с ті це р ков у кон к -
ре т них іс то ри ч них умо вах, у кон к ре т них кон фе сі ях, у
кон к ре т них ре гі о нах.

З ті с но го вза є мо зв’я з ку з іс то рі єю на ції, це р к ви та
іс то рі єю фо р му ван ня ду хо в ної, ре лі гій ної куль ту ри су -
с пі ль с т ва мо ж на зро зу мі ти, чо му в пе в ні іс то ри ч ні епо -
хи з’яв ля ла ся, стве р джу ва ла ся чи від хо ди ла пе в на
хра мо ва ар хі те к ту ра, що спри чи ня ло до тих або ін ших
до мі нант у іко но пи су, мо ну ме н та ль но му жи во пи су
(мо за ї ка та фре с ки), це р ко в ній ску ль п ту рі, ін тер’ є рі, в
офо р м лен ні ру ко пи с них та дру ко ва них книг, а та кож
ми с те ц т ві ма лих форм – ши т ві та ви ши в ці, різь б лен ні,
ху до ж ньо му ли т ві, юве лі р ній спра ві то що.

Іс то рія це р к ви дає ключ до ро зу мін ня то го, ко ли і
чо му ті або ін ші пред ме ти вклю ча ли ся до бо го слу жін -
ня, ста ва ли „ре ча ми це р ко в ни ми”, яку ви ко ну ва ли
роль, а від так яких рис, у то му чи с лі в куль ту р но ми с -
те ць ких ви мі рах, на бу ва ли.

Оче ви д но, що ве ли кий пласт до слі джень у цій
сфе рі здій с не но ду хо вен с т вом, це р ко в ни ми іє ра р ха -
ми, вче ни ми� бо го с ло ва ми як у са мій Укра ї ні, так і в
ді а с по рі. На жаль, ми не знай де мо їх у бі ль шо с ті світ -
сь ких бі б лі о тек [9].

Ви вча ю чи фо н до ві зі бран ня це р ков і ре лі гій них ор -
га ні за цій (в ши ро ко му се н сі) ми від но си мо до них ру хо -
ме і не ру хо ме май но, су ку п ність пред ме тів, які на ле -
жать це р к ві або ре лі гій ній ор га ні за ції (ре лі гій ним гро -

УУ КК РР АА ЇЇ НН СС ЬЬ КК АА
КК УУ ЛЛ ЬЬ ТТ УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ІІ ЯЯ

ФОНДОВІ ЗІБРАННЯ ЦЕРКОВ І
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ма дам, брат с т вам, управ лін ням і центрам, мо на с ти рям,
мі сі о нер сь ким то ва ри с т вам, мі сі ям, ду хо в ним на вча ль -
ним за кла дам, а та кож об’ єд нан ням ре лі гій них ор га ні -
за цій), збе рі га ють ся у куль то вих і спе ці а ль них спо ру -
дах та ви ко ри с то ву ють ся з ме тою за до во лен ня ре лі гій -
них по треб гро ма дян спо ві ду ва ти й по ши рю ва ти ві ру.   У
більш ву зь ко му ро зу мін ні об’ єк та ми до слі джен ня є ар -
хі ви та бі б лі о те ки це р ков і ре лі гій них ор га ні за цій, це р -
ко в ні (це р ко в но� іс то ри ч ні, це р ко в но� ар хе о ло гі ч ні) му -
зеї, а та кож ті зі бран ня пред ме тів ре лі гій но го при зна -
чен ня (не об хід ні для здій с нен ня ре лі гій ної прак ти ки:
об ла ш ту ван ня бу ді в лі ре лі гій но го при зна чен ня, це р ко -
в не на чин ня, одяг свя щен но слу жи те лів то що), які пе -
ре бу ва ють (збе рі га ють ся) у куль то вих (спе ці а ль них)
при мі щен нях і в той чи ін шій спо сіб ви ко ри с то ву ю ть ся.

Не під да ю чись спо ку сі обі йня ти нео ся ж не, ви ве -
де мо за ра м ки на шо го до слі джен ня про бле ма ти ку хра -
мо вої ар хі те к ту ри, вва жа ю чи її до пе в ної мі ри роз ро б -
ле ною і пред ста в ле ною як у спе ці а ль них на у ко вих пра -
цях, так і у ви дан нях, до сту п них ши ро ко му за га лу і на -
яв них у ба га тьох бі б лі о те ках Укра ї ни. Ма є мо на ува зі
та кі ви дан ня, як „Хра ми Укра ї ни” та се рію “На ці о на -
ль ні свя ти ні Укра ї ни”.

Що пра в да, ше де в рів це р ко в ної ар хі те к ту ри, зра з -
ків, без пе ре бі ль шен ня, усіх ві до мих ар хі те к ту р них
сти лів, на пря мів, те чій, осми с ле них і зве де них ге ні єм
укра ї н сь ко го на ро ду, на ба га то бі ль ше. У су час ній
Укра ї ні ча с ти на з них по ве р та єть ся до жит тя – від но в -
лю єть ся, ре с та в ру єть ся, пе ре да єть ся ре лі гій ним гро -
ма дам, зво дять ся й но ві хра ми ви шу ка них ар хі те к ту р -
них форм, з ін тер’ є ра ми ви со кої ми с те ць кої ва р то с ті, з
від по ві д ним це р ко в ним на чин ням.

Од нак у кра що му ви па д ку во ни пред ста в ле ні у
скро м них ви дан нях окре мих мо на с ти рів чи це р ков, а
най ча с ті ше по тра п ля ють од ні єю сві т ли ною до ту ри с -
ти ч но го бу к ле ту� пу ті в ни ка чи крає зна в чої роз ві д ки. 

Не пре те н ду ю чи на „все о хо п лю ю чу” обі зна ність з
та кою лі те ра ту рою, од нак, ме то дом так зва ної „ви па д -
ко во ї” до бі р ки ре гі о нів та „ви па д ко во ї” до бі р ки ви дань
у них, про ілю с т ру є мо на шу те зу.

От же,  Во лин сь ка об ласть:  іс то ри ч ний на рис
Ф.Г. Ма  н дзю ка „Во ло ди мир� Во лин сь кий Свя то� Ус -
пен сь кий со бор”, ви да ний з бла го сло вен ня Пре ос вя -
щен но го Си ме о на, єпи с ко па Во ло ди мир� Во лин сь ко го і
Ко вель сь ко го (Луцьк: Ві с ник і К0, 2001), За ка р пат сь ка
обл.: ко льо ро вий ре к ла м ний бу к лет (мі ні� аль бом)  
М. Си ро х ман „Де ре в’я ні це р к ви За ка р пат тя” (Ужго -
род: За ка р пат тя, 2002); Іва но� Фра н ків сь ка обл.: ре лі -
гій не ви дан ня „У к ра їн сь кий Афон. Ма няв сь кий Хре с -
то� Во з д ви жен сь кий мо на с тир”, що ви йш ло дру ком з
бла го сло вен ня Ви со ко пре о с вя щен ній шо го Іо а са фа Ар -
хі єпи с ко па Іва но� Фра н ків сь ко го і Га ли ць ко го УПЦ КП
(Іва но� Фра н ківськ: Мі с то НВ, 2004); Львів сь ка обл.:
до ві д ко ве ілю с т ро ва не ви дан ня „А р хи ка те д ра Свя то го
Юра у Льво ві” (упо ряд. Бе р тіш Г. – Л., 2001);   Пол та -
в сь ка обл.: ко льо ро вий бу к лет „І с то рія Свя то� Ми ко ла -
їв сь кої пра во сла в ної це р к ви смт. Ди кань ка Пол та в сь -
кої об ла с ті”, під го то в ле ний до дру ку на сто я те лем це р -
к ви про то ієре єм Ва си лем Мо л на ром (2003), та пу ті в -
ник „По л тав сь кий Кре с то во з д ви жен сь кий мо на с тир”

(ав т.� упо ряд. Па в лов В. – Пол та ва, 2004. – Рос.) –
оби д ва ви дан ня ви йш ли у світ „з бла го сло вен ня Пре -
ос вя щен но го єпи с ко па Пол та в сь ко го і Кре мен чу ць ко -
го Фі лі па”; Рі в нен сь ка обл.: „Свя то  Во с к ре сен сь кий
Тро ї ць кий Ко ре ць кий ста в ро пі гій ний жі но чий мо на с -
тир”, ви да ний з бла го сло вен ня Па т рі а р ха Мо с ков сь ко -
го і Всія Ру сі Оле к сія ІІ, ори гі нал-ма кет ви го то в ле ний
у ви да в ни ц т ві пра во сла в но го Свя то� Ти хо нов сь ко го Бо -
го слов сь ко го ін сти ту ту (М., 2003. – Рос), „Свя то� Тро -
ї ць кий де р ман сь кий жі но чий мо на с тир” – ви дан ня мо -
на с ти ря, що по ба чи ло світ з бла го сло вен ня ар хі єпи с -
ко па Рі в нен сь ко го і Ос т ро зь ко го Ва р фо ло мія (2001. –
Текст рос. і укр.): Сум сь ка обл.: ко льо ро ві ре лі гій ні бу -
к ле ти „Со ф ро нів сь кий мо на с тир” та „Мо л чен сь кий
мо на с тир”, що ви пу ще ні з бла го сло вен ня Єпи с ко па
Ко но топ сь ко го і Глу хів сь ко го Іно ке н тія і ви да ні Сум сь -
ким об ла с ним центром со ці а ль но� гу ма ні та р но го роз ви -
т ку „Рі д ний край” (2003); Ха р ків сь ка обл.: ре к ла м ний
бу к лет „Свя то� По к ров сь кий мо на с тир”, ви да ний з
бла го сло вен ня Ви со ко пре о с вя щен но го Ни ко ди ма,
Ми т ро по ли та Ха р ків сь ко го и Бо го ду хів сь ко го, Свя -
щен но го ар хі ма н д ри та Свя то� По к ров сь ко го мо на с ти ря
м. Ха р ко ва (Х., 2002. – Рос.)

І це – ли ше не зна ч на ча с ти на то го, що ви да но
остан ні ми ро ка ми це р к ва ми і ре лі гій ни ми ор га ні за ці я -
ми (чи у спів пра ці з ни ми) в ре гі о нах.

За д ля спра ве д ли во с ті від зна чи мо, що по ді б ні ви -
дан ня ста но в лять зна ч ний ін те рес для до слі д ни ків,
адже мі с тять об ши р ний ілю с т ра ти в ний ма те рі ал – су -
час ні та ар хі в ні фо то, зга д ки про це р ко в ні ар хі ви та бі -
б лі о те ки, уні ка ль не бо го слу ж бо ве на чин ня. Од нак са -
ме спе ци фі ка цих дру ків, їх ній, по ча с ти, ре к ла м но� ту -
ри с ти ч ний ха ра к тер, орі є н то ва ність на роль пу ті в ни ка
для ві ру ю чих або на крає зна в че мі с це ве зна чен ня не
да ють змо ги го во ри ти про до ста т ню іс то ри ко� фа к то ло -
гі ч ну ба зу та вве ден ня до на у ко во го обі гу но вих дже -
рел, без за с те ре ж но сприй ма ти по да ні у них да ні. Ска -
жі мо так, во ни да ють си г нал: де, що, як слід шу ка ти іс -
то ри ку, бі б лі о те ко зна в цю, ар хі ві с ту, ми с те ц т во зна в цю.

Спі ль ним для бі ль шо с ті ви дань є вклю чен ня до
них до ві док що до іс то рії кон к ре т но го хра му, йо го ар хі -
те к ту р них осо б ли во с тей та на яв них (чи ко лись на яв -
них) у ньо му ікон. Зре ш тою, це ці л ком від по ві дає сві -
то вим те н де н ці ям.

За зна чи мо, що про ві д ні до слі д ни ки рі з них кра їн
сві ту в дру гій по ло ви ні ми ну ло го сто літ тя по ча ли при -
ді ля ти осо б ли ву ува гу іко но знав с т ву, зо к ре ма, та ким
йо го ца ри нам, як ду хо в на при ро да іко ни, її від мін ність
від ін ших ви дів ре лі гій но го ма ляр с т ва, іс то рія іко ни в
рі з них кра ї нах хри с ти ян сь кої куль ту р ної тра ди ції, тео -
ло гія іко ни, іко но гра фія, іко но ло гія, тех ні ка ікон но го
ма лю ван ня. За вдя чу ю чи ви да ним в остан ні ро ки ро бо -
там: Д. Сте по ви ка  „І ко но ло гія й іко но гра фі я” (Іва -
но�Фра н ківськ: Но ва Зо ря, 2003), „У к ра їн сь ка іко на.
Іко но тво р чий до свід ді а с по ри” (К.: Бал тія Друк, 2003),
„І с то рія укра ї н сь кої іко ни Х�ХХ сто літь” (К.: Ли бідь,
2004), В. Лє па хі на „І ко на та іко ні ч ність” ( Мо на с тир
мо на хів сту дит сь ко го уста ву. – Л.: Сві ча до, 2001), 
Я. Кре хо ве ць ко го „Бо го с ло в’я та ду хо в ність іко ни”
(Ка те хи ти ч ний ін�т Львів. бо го слов. ака де мі ї. – Л.:
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бі б лі о те ках та ар хі вах Укра ї ни збе рі га єть -
ся по над 60 млн. уні ка ль них до ку ме н тів
ХV–ХХ сто літь. Май же 2 млн. з них – без цін ні

па м’я т ки сві то вої та на ці о на ль ної куль ту р, зо к ре ма:
ру ко пи с ні ма те рі а ли, ста ро вин ні гра вю ри, ка р ти, ін -
ку на бу ли, па лео ти пи, ста ро дру ки. Умо ви, в яких
впро довж сто літь пе ре бу ва ли ці ра ри те ти, не зав жди
бу ли оп ти ма ль ни ми та спри я т ли ви ми для їх ньо го збе -
ре жен ня. 

На ра зі хро ні ч не не до фі на н су ван ня, ава рій ний
стан бу ді вель та ко му ні ка цій бі б лі о тек, ар хі вів і му зе -
їв, не ста ча ре с та в ра то рів, від су т ність су час них ре с та -
в ра цій но го об ла д нан ня та ма те рі а лів спри чи нює руй -

ну ван ня фо н дів, на с лід ком чо го є не зво ро т на втра та
цін них ру ко пи сів та книг. Зна ч на кі ль кість та ких до -
ку ме н тів уже ста ла не при да т на для ви ко ри с тан ня, зо -
к ре ма кни ги, ча со пи си дру гої по ло ви ни ХІХ – по ча т -
ку ХХ ст., дру ко ва ні на ки с ло т но му па пе рі. То му не -
гай но го втру чан ня ре с та в ра то рів по тре бу ють ти ся чі
рі д кі с них ви дань, щоб збе ре г ти їх від по да ль шо го руй -
ну ван ня та по шко джен ня. При від бо рі об’ єк тів для
ре с та в ра ції бе реть ся до ува ги їх ній стан, сту пінь руй -
ну ван ня та змі с то в на уні ка ль ність, яку не об хід но збе -
ре г ти,  щоб п е ре да ти до сто ві р ну ін фо р ма цію ще ба га -

РАРИТЕТНИМ ВИДАННЯМ –
ДРУГЕ ЖИТТЯ

ЗЗ ББ ЕЕ РР ЕЕ ЖЖ ЕЕ НН НН ЯЯ
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Сві ча до, 2002),  Ди ми т рія (Яре ми, па т рі а р ха) „І ко но -
пис За хі д ної Укра ї ни ХІІ – ХV ст.” (Л., 2005) – ма є мо
спра в ж ній іс то ри ч ний про рив у до слі джен нях іко ни і
як ми с те ц т ва, і як ду хо в но го ат ри бу та Це р к ви.

По ба чи ли світ й ін ші  роз ві д ки, де роз гля да ла ся
укра ї н сь ка іко на в кон текс ті спе ци фі ки іде о ло гії укра ї -
н сь кої це р к ви та її ми с те ц т ва:  Мо роз Я. „Е с те ти ка ук -
ра ї н сь ко го іко но пи су XIV�XV ст.” (К., 2005), Па ньок Т.
„Сти льо ва ево лю ція в іко но пи сі Сло бо жа н щи ни XVII
– по ча т ку XIX сто літ тя” (Х., 2005), Ре ме ня ка О.С. 
„У к ра їн сь кий іко но пис XVI�XVIII сто літь на зе м лях
Хо л м щи ни та Під ля ш шя” (К., 2004), Федь І. А. „Тра н с -
це н де н та ль ні та куль ту ро ло гі ч ні ви мі ри фе но ме ну
укра ї н сь кої іко ни” (К., 2006). 

По мі т но ме н ше ува ги при ді ля ло ся са к ра ль но му
ми с те ц т ву ма лих форм, до слі джен ням це р ко в но го ін -
тер’ є ру, це р ко в ної ску ль п ту ри,  шит тя, ре лі гій ної ви -
ши в ки то що. 

Го ло вна осо б ли вість це р ко в но го ми с те ц т ва –
вклю чен ня бі ль шо с ті йо го тво рів у бо го слу жін ня, що
зу мо в лює си м во лі ч не зна чен ня та ка но ні ч ність „ре чей
це р ко в них”, у не та ко му вже й да ле ко му ми ну ло му
уне мо ж ли в лю ва ла з іде о ло гі ч них при чин зве р нен ня
світ сь ких до слі д ни ків до йо го ви вчен ня. 

То му на ра зі у нас ще об маль до слі джень і на у ко вих
знань, що спри чи не но і зни щен ням це р ко в них му зе їв та
бі б лі о тек, на у ко вих праць ду хо в них ака де мій, від су т ні с -
тю до сто ві р ної та ком пе те н т ної фа хо вої ін фо р ма ції про
фо н до ві зі бран ня це р ков і ре лі гій них ор га ні за цій.

Ви вчен ня всіх скла до вих фо н до вих зі брань це р ков
і ре лі гій них ор га ні за цій Укра ї ни у куль ту р но� ми с те ць -
ких ви мі рах, ви хо дя чи за ме жі су то тех но ло гі ч но го та
опи со во го: час, май с тер, ма те рі ал, тех ні ч ні при йо ми та
ху до ж ні ме то ди, ху до ж ньо� сти льо ві осо б ли во с ті, до бір
ви ра жа ль них за со бів, фо р ма ль ні ком по зи цій ні рі шен ня
то що, на на ше гли бо ке пе ре ко нан ня, має під ня ти ся до
рі в ня іс то ри ко� фі ло соф сь ко го та куль ту ро ло гі ч но го
осми с лен ня тра ди цій ної ре лі гій ної куль ту ри укра ї н сь -
ко го су с пі ль с т ва  та са к ра ль но го ми с те ц т ва.

За умов до три ман ня світ сь ко с ті до слі джень, від -
мови від спроб кле ри ка лі за ції куль ту ри і ми с те ц т ва,
від ву зь ко ко н фе сій но с ті та ви зна чен ня пріо ри те т но с -
ті, „ві р но с ті” пе в ній ре лі гій ній те чії, ко жен із пред ста -
в ле них у на шій по лі ко н фе сій ній ба га то на ці о на ль ній
дер жа ві ві ро спо ві д них на пря мів роз криє свої іс то ри ч ні
тра ди ції, ет ні ч ні та об ря до ві осо б ли во с ті, що без по се -
ре д ньо від би ва ли ся в ар хі те к ту рі, об ла ш ту ван ні куль -
то вих спо руд, у бо го слу ж бо во му на чин ні, в ор га ні за ції
та фу н к ці о ну ван ні бі б лі о тек, ар хі вів, му зе їв, тоб то –
фо н до вих зі брань, які є тим куль ту р но� ми с те ць ким те -
к с том, за яким до слі д ни ки, на у ко вці, пра ців ни ки куль -
ту ри, про с то на ле ж ним чи ном під го то в ле ні не бай ду жі
лю ди змо жуть про чи та ти не ли ше іс то рію кон фе сій і
са к ра ль но го ми с те ц т ва, а й про сте жи ти роз ви ток усі єї
на ці о на ль ної куль ту ри, іс то рію кра ї ни та ре гі о ну.
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тьом по ко лін ням вче них для до слі джень іс то рії кни ги
та па пе ру, а та кож ми с те ц т ва офо р м лен ня опра ви.

Стан збе ре же но с ті ду хо в ної спа д щи ни на ро ду,
до слі джен ня па м’я ток ми ну ло го на у ко вця ми зу мо в -
лю ють зро с тан ня ін те ре су ко ри с ту ва чів бі б лі о тек до
цих ра ри те тів, а от же і збі ль шен ня чи та ць ких ви мог.
Але сьо го дні ці за пи ти за до во ль ни ти складно, оскі ль -
ки ба га то ру ко пи с них до ку ме н тів та ста ро дру ків  ча -
сом пе ре бу ва ють у та ко му зруй но ва но му ста ні, що їх -
нє ви вчен ня і ви ко ри с тан ня ста ють не мо ж ли ви ми.
Ли ше те р мі но ве здій с нен ня ре с та в ра цій них ро біт з
ви ко ри с тан ням спе ці а ль но го об ла д нан ня, при стро їв
та ін стру ме н тів до зво лить по ве р ну ти до жит тя уні ка -
ль ні за змі с том
та офо р м лен -
ням  рі д кі с ні ви -
дан ня.

З да в ніх� -
да  вен спе ці а ль -
ні при строї для
ви   го то в лен ня
кни ж ко вих ше -
де в рів ство рю -
ва ли май с т ри� -
ін    т  ро  л і  га  то  ри
(опра в ни ки книг, па лі ту р ни ки), яких ми мо же мо по -
ба чи ти на гра вю рах ХVІ– ХV ІІ сто літь. В Укра ї ні до -
не да в на ні хто ґрун то вно, на на у ко во му рі в ні не за -
йма в ся ці єю скла д ною і ва ж ли вою про бле мо ю.

Від тво рен ня ав те н ти ч но с ті ра ри те т них ви дань із
ви ко ри с тан ням но вих тех но ло гій ви ма гає роз ро б лен -
ня та ство рен ня спе ці а ль но го об ла д нан ня та ін стру -
ме н та рію для про ве ден ня ре с та в ра цій них ро біт. Ва го -
мість цьо го пи тан ня по ля гає ще й у то му, що да в ні
кни ги – це  не тіль ки но сії ва ж ли вої за змі с том ін фо -
р ма ції, а й са мі як ма те -
рі а ль ні об’ єк ти є над зви -
чай но цін ни ми ін фо р ма -
цій ни ми дже ре ла ми про
роз ви ток кни ж ко вої
спра ви в Укра ї ні й сві ті.

Пе ред по ча т ком
будь-яких ре с та в ра цій -
них за хо дів ви ко ну ють ся
се р йо з ні на у ко ві до слі -
джен ня: ви зна чен ня ки с -
ло т но с ті па пе ру, йо го то -
в щи ни, сту пе ня руй ну -
ван ня, опис та фо то гра фу ван ня об’ єк та. То му вже на
під го то в чій ста дії  по трі б ні ко н та к т ний рН�метр, то в -
щи но мір, ци ф ро вий фо то апа рат, ком п’ю тер. На ос но -
ві ре зуль та тів  до слі джень фі зи ко� хі мі ч но го ста ну ма -
те рі а ль ної ос но ви роз ро б ля ють ся пла ни про ве ден ня
за хо дів з кон се р ва ції та ре с та в ра ції до ку ме н та, які пе -
ред ба ча ють ві до кре м лен ня кни ги від опра ви та роз ді -
лен ня на зо ши ти, очи щен ня па пе ру від за бру д нень,
дез ін фе к цію, ней т ра лі за цію та ста бі лі за цію па пе ру. 

У про це сі ре с та в ра ції ма те рі а ль ної ос но ви до ку -
ме н тів ви ни кає не об хід ність ви ко ри с тан ня від по ві д -

но го об ла д нан ня. Зо к ре ма, ви ве ден ня плям, змі ц нен -
ня па пе ру ме то дом про кле ю ван ня спе ці а ль ни ми ком -
по зи ці я ми, очи щен ня па пе ру від за бру д нень ви ко ну -
ють на ва ку у м но му сто лі СВ�110 (рис. 1). Ос но в ним
ву з лом сто ла є пря мо ку т на ка ме ра з пер фо ро ва ною
си с те мою отво рів. При ти с ку ван ня до сто ла ма те рі а -
лу, що ре с та в ру єть ся, за без пе чу єть ся роз рі джен ням
(ро бо ча по ве р х ня сто ла 700 мм х 600 мм, вста но в ле -
на по ту ж ність 0,55 кВт). Ви ко ри с тан ня ва ку у м но го
сто ла до зво ляє під го ту ва ти до ку мент до ви ко нан ня
са ме ре с та в ра цій них ро біт.

За по в нен ня вру ч ну втра че них фра г ме н тів ар ку -
ша, скрі п лен ня трі щин, укріп лен ня за ги нів та дрі б них
про ко лів, змі ц нен ня йо го за до по мо гою про зо рих па -
пе рів чи ду б лю ван ня на но ву ос но ву ви ко ну ють на ре -
с та в ра цій но му сто лі з під сві чу ван ням СР�90 (рис. 2).

Він скла да єть ся з
ра ми, двох сто я ків,
які з’єд на ні між со -
бою стя ж ко ю. Стіл
мо же по ве р та ти ся
в ме жах ку та на хи -
лу від 0 до 750 (ро -
бо ча по ве р х ня сто -
ла 900 х 720 мм.).
Та кий стіл до зво -
ляє ре с та в ра то ру

чі т кі ше по ба чи ти по ве р х ню по шко дже но го ар ку ша та
аку ра т ні ше і впе в не ні ше за по в ню ва ти втра че ні ча с -
ти ни сто рі н ки. Стіл ре с та в ра цій ний мо ж на ком пле к -
ту ва ти дво ма ту м ба ми для збе рі ган ня ін стру ме н тів,
ма те рі а лу, ство ри в ши та ким чи ном по в но цін не ро бо -
че мі с це для ре с та в ра то ра.

Усі ар ку ші, від ре с та в ро ва ні на та ко му сто лі, ви -
три му ють під пре сом, по сту по во змі ню ю чи до по мі ж ні
ма те рі а ли для ма к си ма ль но го та рі в но мі р но го про су -
шу ван ня. Для цьо го ви ко ри с то ву ють ся гви н то ві пре си
ПГ�35  та ПГ�100. Во ни скла да ють ся з не ру хо мої та ру -

хо мої плит і гви н то вої па ри з ру -
ч ним при во дом гви н та (ПГ�35 –
фо р мат ма те рі а лу, що об ти с ку -
єть ся, – 450  х 370 мм, ви со та
сто пи – 250 мм,  ПГ�100 – фо р -
мат ма те рі а лу, що об ти с ку єть -
ся, – 1000  х 600 мм, ви со та
сто пи – 300 мм) (рис. 3, 4).

На ма га ю чись ма к си ма ль -
но по вно від тво ри ти стру к ту ру
кни ги як єди но го ком пле к су і
збе ре г ти її ав те н ти ч ність пі с ля
за ве р шен ня ре с та в ра цій них ро
біт, від ре с та в ро ва ні ар ку ші фа -

ль цю ють, фо р му ють у зо ши ти і зши ва ють на шну ри
чи ре ме ні за по пе ре дньо за ма льо ва ни ми схе ма ми, до -
три му ю чись спо со бів шит тя ори гі на лу. Са ме цей, за -
ве р ша ль ний етап ре с та в ра ції кни ж ко во го бло ку ви ко -
ну єть ся на спе ці а ль них зши ва ль них ве р с та тах
СШБ�40 та СШБ�100, які є на сті ль ними конс тру к ці -
ями і скла да ють ся з ос но ви, ни ж ньо го і вер х ньо го за -

Рис. 1

Рис. 2
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Рис 4
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ти с ка чів, тра ве р сів, сто я ків. Ін ди ві ду а ль ний на тяг ко -
ж но го шну ра здій с ню єть ся за до по мо гою гай ки, вста -
но в ле ної на ко ж но му вер х ньо му за ти с ка чі (СШБ�40:
фо р мат бло ка, що зши ва єть ся, – 450 х 350 мм, то в щи -
на бло ка – 110 мм, кі ль кість вер х ніх за ти с ка чів 5 шт.;
СШБ�100: фо р мат бло ка, що зши ва єть ся, 800 х 600 мм,
то в щи на – 150 мм, кі ль кість вер х ніх за ти с ка чів 8 шт.)
(рис. 5).

Опра ва кни ги як стру к ту р ний еле мент ко де к су
ви ни к ла че рез не об хід ність за хи с ту кни ж ко во го бло -
ку від не га ти в но го впли ву зо в ні ш ніх чин ни ків: рі з ких
ко ли вань те м пе ра ту р но� во ло гі с но го ре жи му, дії сві т -
ло вих про ме нів, пи лу, хі мі ч них та біо ло гі ч них по шко -

д ж е н ь .
П р о  ц е с
по сту по -
во го при -
р о  д  н о  г о
ста рін ня
та руй ну -
в а н  н я
о п р а  в и
роз по чи -

на єть ся з
по шко джен ня її ма те рі а ль них скла до вих, які втра ча -
ють ко лір, ли це вий шар, трі с ка ють ся, роз ри ва ю ть ся.
Ре с та в ра ція оправ є од ні єю з ос но в них ла нок ре с та в -
ра цій но го про це су. Для ви ко нан ня тех но ло гі ч них
опе ра цій з ре с та в ра ції ма те рі а ль ної ос но ви опра ви,
не об хід но ма ти пе в ний мі ні ма ль ний ком плект об ла д -
нан ня та ін стру ме н тів,
до яких по ви нні вхо ди -
ти: прес з ру ч ним гви н -
то вим при во дом ПГ�35;
при стрій для об ти с ку -
ван ня кни ж ко во го бло -
ка ПО Б�1; при стрій для
об рі зан ня бло ка Г�1; ве -
р с тат для оздо б лен ня
ВО�45; ру ч ний по зо ло т -
ний прес ПРГ�21; ком -
плект спе ці а ль них ін -
стру ме н тів.

При стрій ПО Б�1
(рис. 6), при зна че ний
для об ро б лен ня кни ж ко -
во го бло ку, скла да єть ся з двох де ре в’я них бру сів,
один з яких є ру хо мим. Ру хо мий брус мо же пе ре мі щу -
ва ти ся і при ти с ка ти ся до по ве р х ні не ру хо мо го бру с а
(ши ри на об ти с ку ван ня – 450 мм, то в щи на об ти с ку -
ван ня –110 мм).

При стрій Г�1 (рис. 7) при зна че ний для ру ч но го
по сто рі н ко во го об рі зан ня зши тих у блок зо ши тів. Він
скла да єть ся з двох ча с тин – при сто су ван ня для за ти -
с ку ван ня бло ка ПО Б�1 і го бе ля. Го бель – це дві де ре -
в’я ні «що ки», ви го то в ле ні з тве р дої по ро ди де ре ва, од -
на з яких за до по мо гою гви н то вої па ри мо же пе ре мі -
щу ва ти ся на не об хід ну гли би ну рі зан ня. У то р це вій
ча с ти ні «що ки» за крі п ле ний спе ці а ль ний ніж (фо р -

мат бло ка, що об рі зу єть ся, – 450 х 300 мм, то в щи на –
50 мм). 

Ве р с тат для оздо б лен ня ВО�45 (рис. 8 ) при зна -
че ний для ру ч но го об ро б лен ня об рі зів ко рі н ця бло ка
та їх ньо го фа р бу ван ня. Він скла да єть ся з гви н то во го
пре са з ру ч ним при во дом гви н та, сто ла і ос но ви. Для
зру ч но с ті об ро б лен ня зрі зу ко рі н ця прес із за ти с ну -
тим бло ком має мо ж ли вість обе р та ти ся на вко ло го ри -
зо н та ль ної осі. Ве р ти ка ль не і го ри зо н та ль не роз та -
шу ван ня пре са фі к су єть ся дво ма фі к са то ра ми (фо р -
мат бло ка, що об ро б ля єть ся, – 450 х 300 мм, то в щи -
на  – 110 мм).

Прес ПРГ�21  (рис. 9 на с. 13) при зна че ний для
по зо ло т них ро біт, дру ку ван ня, блі н то во го ти с нен ня,
ла мі ну ван ня. Це на сті ль на конс тру к ція з ру ч ним при -
во дом і дво -
ма пли та -
ми, що на -
грі ва ють ся
(ма к  си  ма  -
ль ний фо р -
мат плит –
210 х 300
мм, те м пе -
ра ту ра на -
грі ву вер х -
ньої і ни ж ньої плит ре гу льо ва на – від 30 до 1800С, за -
га ль на вста но в ле на по ту ж ність 2 кВт).

За слу го вує на ува гу ком плект спе ці а ль них ін -
стру ме н тів, при зна че ний для про ве ден ня оздоб лю ва -
ль них та під го то в чих ро біт. Для ви ко нан ня пер шої
гру пи ро біт ви ко ри с то ву ють ся ко лі с ні ба с ми, фі ле ти,
штри ху ва ль ні но жі, які слу жать для на не сен ня на па -
лі ту р ний ма те рі ал оздоб лю ва ль но го ор на ме н ту, фі гу -
р них, пря мих та пун к ти р них лі ній. Ко лі с на ба с ма

скла да єть ся із змін -
них ди с ків, на ро бо чу
по ве р х ню яких на не -
се ний ор на мент, і ви -
л ки – крон штей на з
де ре в’я ним ру кі в’ям.
Фі ле ти, штри ху ва ль -
ні но жі – це ме та ле ві
пла с ти ни рі з ної то в -
щи ни з ду го по ді б ною
ро бо чою по ве р х нею,
які за крі п ле ні на де -
ре в’я них ру кі в’ях.
Ро бо ча по ве р х ня
оздоб лю ва ль но го ін -

стру ме н ту ви го то в ле на з ма те рі а лу з ве ли кою те п ло -
про ві д ні с тю (рис. 10 на с. 13).

Для ви ко нан ня роз мі чу ва ль них та під го то в чих
ро біт при зна че ні спе ці а ль ні лі ній ки, ку т ни ки, які ма -
ють ру кі в’я. Для про ве ден ня па лі ту р них ро біт спе ці а -
лі с ту бу дуть вкрай по трі б ні уні ве р са ль ні та спе ці а ль -
ні но жі для об ро б лен ня по ве р х ні шкі ри.

Впе р ше  в Укра ї ні про бле му ство рен ня ре с та в ра -
цій но го об ла д нан ня бу ло вне се но до те ма ти ки на у ко -
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вих до слі джень Укра ї н  сь ко го на у ко во� до с лі д но го ін -
сти ту ту по лі гра фі ч ної про ми с ло во с ті ім. Т.Г. Ше  в че -
н ка у 1993 ро ці (да лі – Ін сти тут). Спі ль но з від ді лом
ре с та в ра ції та кон се р ва ції рі д кі с них ви дань Львів сь -
кої на у ко вої бі б лі о те ки 
ім. В. Сте фа ни ка НАН
Укра ї ни тут бу ло роз -
ро б ле но і впро ва дже но
ком плект об ла д нан ня
та ін стру ме н тів для ре -
с та в ра цій них ро біт.

На ви ко нан ня за -
вдань Про гра ми збе ре -
жен ня біб ліо те ч них та
ар хі в них фо н дів на
2000–2005 ро ки Ін сти -
тут за про по ну вав на у -
ко во� до с лі д ну те ма ти -
ку зі ство рен ня ком пле -
к с ної си с те ми уста т ку ван ня для ре с та в ра ції рі д кі с них
ви дань і кни ж ко вих ра ри те тів. Ці про по зи ції знай шли
своє вті лен ня у спе ці а ль но му про е к ті, фі нан со ва но му
з ко ш тів ЮНЕСКО. У 2003�2004 рр. Ін сти тут роз ро -
бив і пе ре дав На ці о на ль ній біб ліо те ці Укра ї ни 
ім. В. І. Ве р над сь ко го 51 оди ни цю ре с та в ра цій но го
об ла д нан ня.

На ра зі три ва ють до слі джен ня з по да ль шо го вдо -
с ко на лен ня й роз ро б лен ня ре с та в ра цій но го об ла д -
нан ня та ін стру ме н тів, зо к ре ма:

– сто ла ва ку у м но го для пре су ван ня ос но ви до
карт, гра вюр, ху до ж ніх по ло тен (ро бо ча по ве р х ня
сто ла – 1000 х 2000 мм, те м пе ра ту ра на грі ван ня ро -
бо чої по ве р х ні ре гу льо ва на в ме жах від 30 до 1000С з
ві до бра жен ням її зна чен ня на па не лі тер мо ре гу ля то -
ра);

– ма ло га ба ри т но го, пе ре но с но го ін ди ка то р но -
го при строю для ви мі рю ван ня то в щи ни па пе ру, плі в -
ки та ін ших ма те рі а лів (ді а па зон ви мі рю ван ня: 0 – 10
мм з то ч ні с тю до 25 мкм);

– сте ла жа з від ки д ни ми по ли ця ми для збе рі -
ган ня й су шін ня гра вюр, карт, ру ко пи сів (кі ль кість
від ки д них по лиць – до 50);

– на пів ав то ма ти ч ної еко ло го за хи с ної ка ме ри
для об ро б лен ня книг від мі к ро бі о ло гі ч них шкі д ни -
ків з ре гу льо ва ним ре жи мом під три му ван ня те м пе -
ра ту ри (ма к си ма ль ний фо р мат кни ги – 210 х 300
мм, кі ль кість од но ча с но го за ва н та жен ня книг – від
85 до 110 штук, те м пе ра ту ра на грі ву – від 0 до
900С); 

– тер мо ін с т ру ме н та з ком пле к том змін них на -
са док для ре с та в ра ції ху до ж ніх тво рів і про ве ден ня
па лі ту р них ро біт (те м пе ра ту ра на грі ву на са док  ре гу -
льо ва на в ме жах від 40 до 2000С, кі ль кість на са док та
їх ня кон фі гу ра ція – за при зна чен ням);

– ви сі ч них при стро їв для ви го то в лен ня з ли с -
то во го кар то ну ко н тей не рів (фу т ля рів) для збе рі ган -
ня ра ри те т них ви дань;

– сві ти ль ни ків з уль т ра фі о ле то вим та ін фра че -
р во ним ви про мі ню ван ням – за при зна чен ням.

На у ко вці та спе ці а лі с ти Ін сти ту ту пра цю ють над
ство рен ням не об хід но го об ла д нан ня, при ла дів мо бі -
ль ної си с те ми з еко ло го за хи с но го за без пе чен ня для
опра цю ван ня кни ж ко вих бло ків, які при зна че ні для
ви ко ри с тан ня у бі б лі о те ках кра ї ни.

За без пе чен ня су час но го рі в ня збе рі ган ня та ре с -
та в ра ції па м’я ток пи се м но с ті сьо го дні мо ж ли ве ли ше
за до по мо гою ком п’ю те р ної та еле к т ро нної тех ні ки,
яка до зво лить:

– мо де лю ва ти пе р ві с ний ви гляд гра вюр, ру ко -
пи с них і дру ко ва них до ку ме н тів на ве т хих ма те рі а -
лах;

– до слі джу ва ти ма те рі а ль ні но сії до ку ме н т них
па м’я ток з ви ко ри с тан ням еле к т ро нно го мі к ро ско па,
ком п’ю те рів і ци ф ро вої фо то те х ні ки;

– ре с та в ру ва ти фо то гра фі ч ні зо бра жен ня та ро -
би ти їх ні ко пії на но вій ос но ві;

– ав то ма ти ч но управ ля ти про це сом ста бі лі за ції
мі к ро клі ма ти ч них умов збе ре жен ня па м’я ток пи се м -
но с ті й дру ку;

– ство рю ва ти ба зи
да них ре це п тур та ме то -
дик, які ви ко ри с то ву ють -
ся в ре с та в ра цій них про -
це сах та до ку ме н та ції,
що су про во джує ре с та в -
ра цій ний об’ єкт під час
ви ко нан ня за хо дів з кон -
се р ва ції, від но в лен ня та
збе рі ган ня;

– кра ще екс по зи цій -
не та на у ко ве ви ко ри с -
тан ня па м’я ток пи се м ної
куль ту ри;

– під ви щен ня яко с ті
ре с та в ра цій них ро біт;

– про ве ден ня ре с та -
в ра ції ма те рі а ль ної ос но ви оправ ру ко пи сів та ста ро -
дру ків згі д но з ка но на ми ста рих ін т ро лі га тор сь ких
це хів;

– збе ре жен ня ав те н ти ч но с ті ста рих книг.
Ак ту а ль ність та пра ви ль ність об ра них Ін сти ту -

том на пря мів під го то в ки і ви го то в лен ня тех но ло гі ч -
но го об ла  д нан ня для ре с та в ра цій них ро біт під тве р -
джу ють озна йо м лен ня та ви вчен ня до сві ду ро бо ти
про ві д них за  ко р дон них фірм зі ство рен ня ре с та в ра -
цій но го об ла д нан ня, здій с нен ня ма р ке ти н го вих до -
слі джень у між ві до м чих центрах ре с та в ра ції, кон се р -
ва ції та ре п ро г ра фі ї.

Ви ко ри с тан ня спе ці а ль но го об ла д нан ня та ін -
стру ме н тів за без пе чить збе ре жен ня та від но в лен ня
без цін них па м’я ток сві то вої та на ці о на ль ної куль ту -
ри – ду хо в ної спа д щи ни на шо го на ро ду.
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УЧАСНІ бі б лі о те ки, роз ви ва ю чись з ак ти в ним
ви ко ри с тан ням ін фо р ма цій них тех но ло гій,
вклю ча ють ся у про цес ство рен ня, за без пе чен -
ня фу н к ці о ну ван ня та роз ви т ку еле к т ро нних

бі б лі о те к. Ви хо дя чи з то го, що еле к т ро нна бі б лі о те -
ка – це ло ка ль ні або роз по ді ле ні еле к т ро нні ре сур -
си, по єд на ні за га ль ною іде о ло гі єю стру к ту ри за ції і
до сту пу, бі б лі о те ки роз ро б ля ють та ре а лі зу ють
окре мі про е к ти ство рен ня еле к т ро нних бі б лі о тек,
здій с ню ю чи цю ро бо ту са мо стій но або ж об’ єд ну ю -
чись у ко р по ра ці ї.

Ме та да ної пу б лі ка ції – уза галь ни ти ма те рі а ли
Між на ро д но го се мі на ру «І ні ці а ти ви Єв ро пей сь кої бі б -
лі о те ки», що від бу в ся у м. Юр ма лі 29�31 сі ч ня 2007 ро -
ку. Йо го ор га ніза то ра ми ста ли Мі ні с тер с т во куль ту ри
Ла т вії, На ці о на ль на бі б лі о те ка Ла т вії та ке рі в ни ц т во
про е к ту «Є в ро пей сь ка бі б лі о те ка» (TEL�ME�MOR).
Від Укра ї ни на се мі нар, ра зом з автором цієї статті, бу -
ло за про ше но ди ре к то ра Дер жа в ної бі б лі о те ки Укра ї -
ни для юна ц т ва Г. Са п ри кі на, за сту п ни ка ге не ра ль но го
ди ре к то ра На ці о на ль ної бі б лі о те ки Укра ї ни ім. В.І. Ве -
р на д сь ко го А. Че к ма рьо ва, ди ре к то ра Херсон сь кої
ОУНБ ім. О. Гон ча ра Н. Ко ро тун.

У чо му сут ність  про е к ту «Є в ро пей сь ка бі б лі о те -
ка»?

Це ко ле к ти в на пра ця усіх на ці о на ль них бі б лі о -
тек Єв ро пи, кі н це вою ме тою якої має ста ти центра -
лі зо ва на ба га то мо в на то ч ка до сту пу в Ін тер не ті до
ка та ло гів та еле к т ро нних ко ле к цій – TEL пор тал
(www.TheEuropeanLibrary.org).

Ро бо ту над про е к том роз по ча то у 2001 ро ці. Під
ке рі в ни ц т вом Бри тан сь кої бі б лі о те ки ви вча ли ся мо ж -
ли во с ті йо го ре а лі за ції, здій с ню ва лись об ра ху н ки
ймо ві р ної ва р то с ті, ство рю ва в ся бі з неc� план як обо -
в’я з ко ва ча с ти на про е к ту.

Єв ро пей сь ка бі б лі о те ка від кри та для до сту пу з
тра в ня 2005 ро ку і за раз вклю чає в се бе 240 еле к т-
ро нних ко ле к цій з  на ці о на ль них бі б лі о тек  Ав с т рії,
Ве ли ко бри та нії, Хо р ва тії, Да нії, Ес то нії, Фін лян дії,
Фран ції, Іта лії, Ла т вії, Ні дер ла н дів, Пор ту га лії, Се р -
бії, Сло ве нії, Швей ца рії, Поль щі, Кі п ру, Маль ти, Ли -
т ви, Уго р щи ни, Че хії, Сло вач чи ни. До кі н ця 2007 ро -
ку до про е к ту до лу чать ся ще 9 кра їн (Бель гія, Гре ція,
Ір ла н дія, Іс ла н дія, Іс па нія, Ліх тен штейн, Люк сем -
бург, Но р ве гія, Шве ція) і він бу де на лі чу ва ти бли зь ко
300 ко ле к цій (EDLproject). Пе ред ба ча єть ся, що у
2008 ро ці до сту п ни ми стануть 2 млн. книг, фі ль мів,
фо то гра фій, ма ну с к ри п тів та ін ших до ку ме н тів, а до
2010 ро -ку  – ко ло 6 млн.

Спо ві ду ю чи іде о ло гію рі в но пра в но го до сту пу до
єв ро пей сь ко го куль ту р но го, осві т ньо го та на у ко во го
рі з но ма ніт тя, Єв ро пей сь ку бі б лі о те ку ство рено і вона
іс нує та роз ви ва єть ся за д ля то го, щоб від кри ти світ

знань, ін фо р -
ма ції і куль ту -
ри, на ко пи че ний всі ма на ці о на ль ни ми бі б лі о те ка ми
Єв ро пи. Для ко ри с ту ва чів впе р ше ство ре но мо ж ли -
во с ті по шу ку в еле к т ро нних ка та ло гах на ці о на ль них
бі б лі о тек, на да но до ступ до на ці о на ль них ре сур сів ін -
ших кра їн, за без пе че но які с ні й на дій ні веб� ре су р си.

Пор тал ви ко ри с то вує ста н да р т ні про то ко ли OAI,
Z39.50, SRU, OpenURL, за сно ва ні на єди них ста н да р -
тах ме та да них (на ба зі Dublin Core) для за без пе чен ня
вза є мо дії; клі є нт сь ка сто ро на Пор талу – на ба зі open
source (AJAX) та ви ко ри с то вує ба га то мо в ний ін тер -
фейс (20 мов).

Про ві д ні фа хі в ці На ці о на ль ної бі б лі о те ки Ла т вії,
ана лі зу ю чи вла с ний до свід ро бо ти у про е к ті впро довж
двох ро ків, роз по ві да ли про те, що на по ча т ку за д ля
йо го ефе к ти в ної ре а лі за ції у біб ліо те ці бу ло ство ре но
чо ти ри ро бо чі гру пи. Пе р ша – “гру па ана лі зу до слі д -
ни ць кої ро бо ти” – ана лі зу ва ла та іде н ти фі ку ва ла по -
тре би і пріо ри те ти до слі джень у се к то рі куль ту ри і
осві ти кра їн ЄС. Дру га – “гру па роз ви т ку ме реж до -
сту пу до на ці о на ль них ре сур сів” – за без пе чу ва ла  ви -
ко ри с тан ня про гра м них за со бів. Тре тя – “гру па за без -
пе чен ня роз ви т ку ба га то мо в но с ті ме ре жі” – пра цю ва -
ла над пе ре кла да ми. Че т ве р та – “гру па за охо чен ня оз -
на йо м лень з про е к том” – за без пе чу ва ла ре к ла му про -
е к т них ро біт та ін фо р му ван ня про пе ре ва ги про е к ту.

Для нас мо жуть ма ти пе в ний ін те рес на с лід ки
ро бо ти пер шої ро бо чої гру пи. Зо к ре ма, під час про ве -
де них до слі джень бу ло вста но в ле но, що іс то т них від -
мін но с тей між на ці о на ль ни ми бі б лі о те ка ми кра їн ЄС
та тих кра їн що не вхо дять до цьо го об’ єд нан ня, не іс -
ну є. Ли ше де кі ль ка на ці о на ль них бі б лі о тек єв ро пей -
сь ких кра їн оци ф ро ву ють ве ли ку кі ль кість до ку ме н -
тів, а в ці ло му те м пи і об ся ги оци ф ру ван ня не до ста т -
ні, щоб ство ри ти у ко ро т кий те р мін по в но цін ну по в -
но те к с то ву єв ро пей сь ку еле к т ро нну бі б лі о те ку (для
при кла ду, у НБ Ко реї за раз оци ф ро ва но до ку ме н тів
бі ль ше, ніж у 39 єв ро пей сь ких кра ї нах ра зом взя -
тих). 

На ра зі більш ак ту а ль ним за ли ша єть ся оци ф ру -
ван ня з ме тою за без пе чен ня еле к т ро нно го збе рі ган -
ня. За вдан ням на най бли ж чу пе р с пе к ти ву ви зна че но
ство рен ня про зо рих ста н да р тів яко с ті і те р мі но ло гії
для про ду к ти в но го спів ро бі т ни ц т ва між на ці о на ль ни -
ми бі б лі о те ка ми та орі є н та ція на ко ри с ту ва ча як кі н -
це ву ме ту будь� якої біб ліо те ч ної ді я ль но с ті. Ни ні
ство рю ють ся ві р ту а ль на Ра да Ко ри с ту ва чів, єв ро пей -
сь кий ре гістр ме та да них, про во дять ся се мі на ри з бі б -
лі о те ка ря ми, спря мо ва ні на по шук шля хів вза є мо дії з
ін ши ми про е к та ми. З ме тою ви зна чен ня по треб ко ри -
с ту ва чів по стій но здій с ню єть ся ана ліз жу р на лу ре -
єст ра ції, роз ши рю ють ся мо в ні мо ж ли во с ті.

КК ОО НН ФФ ЕЕ РР ЕЕ НН ЦЦ ІІ ЇЇ ..
СС ЕЕ ММ ІІ НН АА РР ИИ ..

ЧЧ ИИ ТТ АА НН НН ЯЯ   

ПРОЕКТ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА БІБЛІОТЕКА" 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

СС
І. Шевченко 
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Уза галь ню ю чи ре зуль та ти здій с не ної ро бо ти, ди -
ре к тор На ці о на ль ної бі б лі о те ки Ла т вії пан Ан д ріс
Вілкс, зо к ре ма, ска зав, що про ект мо же бу ти роз по -
всю дже ний на бі б лі о те ки, ар хі ви та му зеї і у по да ль -
шо му слу гу ва ти ба зою для при єд нан ня ін ших су с пі ль -
них ін сти ту цій, що збе рі га ють куль ту р ну спа д щи ну.

З тра в ня 2007 ро ку пе ред ба ча єть ся на сту п ний
етап ре а лі за ції про е к ту – TELPlus, на ко р по ра ти в них
за са дах. Че хія здій с ню ва ти ме OCRing з по пе ре дньо
оци ф ро ва них ма те рі а лів, Пор ту га лія за без пе чу ва ти ме
OAI PMH су мі с ність, Фран ція – ін де к са цію по вних те -
к с тів та ав то ма ти ч ну орі є н та цію між ба га то мо в ни ми
те ма ти ч ни ми ін де к са ми, що по кра щу ва ти ме до ступ,
Ні дер ла н ди  ство рю ють уні фі ко ва ний мо дуль ін те г ра -
ції ін ших сер ві сів, на при клад по шук у сло в ни ку, ано -
та ці ї. Пе ред ба ча єть ся та кож пе р со на лі за ція ко ри с ту -
ва чів, по го джу ють ся умо ви уча с ті Бол га рії та Ру му ні ї.

Яки ми є пе р с пе к ти ви для Укра ї ни?
Для  на ці о на ль них бі б лі о тек кра їн – не чле нів

Єв ро пей сь ко го Со ю зу, як по те н цій них уча с ниць про -
е к ту «Є в ро пей сь ка бі б лі о те ка» у май бу т ньо му, не об -
хід но ре а ль но оці ни ти йо го зміст та пе ре ва ги для ко -
ри с ту ва чів і, спи ра ю чись на свої мо ж ли во с ті – фі нан -

со ві, ка д ро ві, тех ні ч ні та тех но ло гі ч ні, опра цю ва ти
про по зи ції ад мі ні с т ра то рів TEL�ME�MOR сто со в но
при єд нан ня до «Є в ро пей сь кої бі б лі о те ки». На се мі на -
рі бу ло за де к ла ро ва но умо ви та мо ж ли во с ті для
Укра ї ни, Ві р ме нії, Гру зії, Мо л до ви і Азер бай джа ну
ста ти уча с ни ка ми про е к ту. Це – на яв ність од ні єї або
декількох еле к т ро нних ко ле к цій чи ка та ло гів, до ступ
че рез OAI, Z39.50 або SRU, стру к ту ра ме та да них, що
від по ві дає «TEL Application Profile», опис ко ле к цій в
XML, пе ре кла да ць ка ро бо та. Осо б ли вих зу силь по -
тре бує ме не дж мент про е к ту – ка д ро ве і фі нан со ве за -
без пе чен ня тощо. Ця ді я ль ність є на ба га то скла д ні -
шою, ніж тех ні ч но� те х но ло гі ч ні умо ви спів уча с ті у
про е к ті.

Отри ма ні про по зи ції що до спів пра ці та мо ж ли во -
с ті уча с ті Укра ї ни у про е к ті на ра зі все бі ч но опра цьо -
ву ють ся фа хі в ця ми і не за ле ж ни ми екс пе р та ми та бу -
дуть ви ко ри с та ні при ви зна чен ні пе р с пе к тив роз ви т -
ку ві т чи з ня ної біб ліо те ч ної спра ви, оскі ль ки єв ро і н -
те г ра цій ні про це си, пред ста в лен ня сві то ві куль ту р -
них над бань із фо н дів на ці о на ль них кни го збі рень та
пра г нен ня до по до лан ня еле к т ро нної не рі в но с -
ті сто їть на по ряд ку ден но му в Укра ї ні.
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ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИХ, ДЕРЖАВНИХ
БІБЛІОТЕК ТА ОУНБ УКРАЇНИ 

сі ч ня ц.р. у На ці о на ль ній па р ла ме нт сь -
кій біб ліо те ці Укра ї ни (НПБУ) від бу в ся
„кру г лий стіл” на те му „На у ко ва ро бо та –
шлях до ви рі шен ня на га ль них про блем

біб ліо те ч ної спра ви” за уча с тю працівників МКТ
України, про ві д них біб ліо те ч них фа хі в ців, на у ко вців і
прак ти ків, ви кла да чів, ас пі ра н тів, сту де н тів, зо к ре ма,
пред ста в ни ків На ці о на ль ної бі б лі о те ки Укра ї ни (НБУ)
для ді тей, Дер жа в ної бі б лі о те ки  Укра ї ни (ДБУ) для
юна ц т ва, Дер жа в ної іс то ри ч ної бі б лі о те ки (ДІБ)
України, Дер жа в ної на у ко во� пе да го гі ч ної бі б лі о те ки
України (ДНПБУ) ім. В.О. Су хо млин сь ко го, Дер жа в -
ної ака де мії ке рі в них ка д рів куль ту ри і ми с тецтв 
(ДА К К КіМ) та ін. Ор га ні за то ром «кру г ло го сто лу»
став на у ко во� до с лі д ни ць кий від діл Бі б лі о те ки.

До ко ла роз гля ну тих на за сі дан ні пи тань увійш -
ли: під су м ки на у ко во� до с лі д ни ць кої ді я ль но с ті на ці о -
на ль них, дер жа в них бі б лі о тек Укра ї ни та за га ль ний
ана ліз ак ту а ль них на пря мів НДР об ла с них уні вер са -
ль них на у ко вих бі б лі о тек (ОУНБ) кра ї ни за остан ні
ро ки; ре зуль та ти ви ко нан ня дер жа в них про грам, зо к -
ре ма по пов нен ня і збе ре жен ня біб ліо те ч них та ар хі в -
них фо н дів; ці лі, за вдан ня та хід про ве ден ня окре мих
до слі джень; ви вчен ня чи тан ня ди тя чої та юна ць кої
ау ди то рії; впро ва джен ня ін фо р ма цій но� ко му ні ка цій -
них тех но ло гій у ме то ди ч ну ді я ль ність бі б лі о тек; за -
вдан ня фа хо во го ви дан ня „Бі б лі о те ко з нав с т во. До ку -
ме н то з нав с т во. Ін фо р мо ло гі я”; пи тан ня ство рен ня

укра ї н сь ко го
біб ліо гра фі ч -
но го ре пе р ту а ру та під го то в ки біб ліо гра фі ч них по ка -
ж чи ків; роз ви ток ін фо р ма цій но� по шу ко вих мов в ін -
фо р ма цій ній ді я ль но с ті. 

Ана ліз на у ко во� до с лі д ни ць кої ро бо ти ОУНБ 
(З. Са ві на, за ст. ге не ра ль но го ди ре к то ра НПБУ з на -
у ко вої ро бо ти) за сві д чив при кла д ний ха ра к тер про ве -
де них до слі джень, їх ню спря мо ва ність на удо ско на -
лен ня ді я ль но с ті як окре мої бі б лі о те ки, так і всіх кни -
го збі рень  ре гі о ну. Про тя гом 2005 р. до слі д ни ць ку ро -
бо ту ОУНБ бу ло зо се ре дже но на кі ль кох про бле мах.
Пе р ша – роль та мі с це бі б лі о те ки в су час но му су с пі -
ль с т ві. В цьо му ас пе к ті Хме ль ни ць ка, Ми ко ла їв сь ка,
За по рі зь ка ОУНБ до кла д но ви вча ли сіль сь ку бі б лі о -
те ку, ко ло її про блем, чин ни ки та скла до ві ус пі ш ної
ді я ль но с ті, склад  ко ри с ту ва чів, стру к ту ру їх ніх по -
треб та за пи тів, мо ж ли во с ті ство рен ня або пе ре бу до -
ви си с те ми під ви щен ня ква лі фі ка ції сіль сь ких бі б лі о -
те ка рів. 

Ви вчен ням ін фо р ма цій них по треб, ін те ре сів, за -
пи тів рі з них ка те го рій ко ри с ту ва чів за йма ли ся Львів -
сь ка, Рі в нен сь ка, Кі ро во град сь ка, Че р ні ве ць ка, Іва -
но� Фра н ків сь ка, Сум сь ка, За ка р пат сь ка, Він ни ць ка
ОУНБ. Во ни до слі джу ва ли рі вень ін фо р ма цій но го та
біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня як всі єї чи та ць кої ау -
ди то рії, так і окре мих ка те го рій ко ри с ту ва чів (вчи те -
лів, пе н сі о не рів, ін ва лі дів, пред ста в ни ків ор га нів вла -

О. Мастіпан
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ди, на ці о на ль них мен шин). Ця ро бо та про во дить ся з
ме тою удо ско на лен ня си с те ми ін фо р ма цій но� бі б лі о -
те ч но го об слу го ву ван ня, про гно зу ван ня роз ви т ку по -
слуг бі б лі о тек від по ві д но до по треб ко ри с ту ва чів. 

По стій но в по лі зо ру фа хі в ців ОУНБ бу ли пи тан -
ня фо р му ван ня, збе ре жен ня, ви ко ри с тан ня та від по ві -
д ності чи та ць ким за пи там до ку ме н т них ре сур сів бі б -
лі о тек, зо к ре ма ви вча ли ся по в но та над хо джен ня мі с -
це во го обо в’я з ко во го при мі р ни ка до ку ме н тів (До не ць -
ка, За ка р пат сь ка ОУНБ), стан по пов нен ня, збе ре жен -
ня та ви ко ри с тан ня фо н ду в ці ло му та окре мих йо го
ча с тин (Чер ка сь ка, До не ць ка, Кі ро во град сь ка ОУНБ),
ви ко ри с тан ня ка та ло гів і кар то тек (Сум сь ка ОУНБ). 

Іс то рії біб ліо те ч ної спра ви ре гі о нів та окре мих бі -
б лі о тек при свя чу ва ли ся роз ві д ки За по рі зь кої, Хер со -
н сь кої, Че р ні ве ць кої, Ми ко ла їв сь кої та Оде сь кої
ОУНБ. 

Пи тан ня біб ліо те ч ної про фе сії ви вча ли до слі д ни -
ки� пра к ти ки Кі ро во град сь кої, За ка р пат сь кої та Лу -
ган сь кої ОУНБ. Ак ту а ль ність цих про блем зу мо в ле -
на, з од но го бо ку, змі ною, ускла д нен ням ви мог до бі -
б лі о те ка рів, з ін шо го – „ста рін ням” ка д ро во го скла ду
бі б лі о тек, сла б ким рі в нем фа хо вої під го то в ки, від су т -
ні с тю ста бі ль ної си с те ми під ви щен ня ква лі фі ка ції,
па дін ням пре сти жу про фе сії то що. 

Осо б ли ву ува гу на за сі дан ні „кру г ло го сто лу” бу -
ло при ді ле но ви ко нан ню дер жа в них про грам у га лу зі
біб ліо те ч ної спра ви та про бле мам, з яки ми сти ка ють -
ся бі б лі о те ки під час їх ньої ре а лі за ції (О. Се лі ве р -
стова, заст. генерального директора НПБУ). Ос но в -
ни ми труднощами, які ви ни к ли у хо ді ви ко нан ня Про -
гра ми, бу ли не ста бі ль ність фі нан су ван ня та не до с ко -
на лість ме ха ні з му здій с нен ня за ку пі в лі кни ж ко вих та
пе рі оди ч них ви дань. На ста ні фі нан су ван ня кни го збі -
рень у ре гі о нах по зна чи ло ся їх нє пе ре дан ня у вла с -
ність ор га нів мі с це во го са мо вря ду ван ня, вна слі док
чо го утри ман ня бі б лі о тек є не од на ко вим че рез рі з ні
мо ж ли во с ті вла ди на мі с цях. Тож сту пінь ре а лі за ції
Про гра ми по вні с тю за ле жав від ста в лен ня вла д них
ор га нів до бі б лі о те к. Як що ряд ОУНБ най по ту ж ні ших
в еко но мі ч но му від но шен ні ре гі о нів за ро ки дії Про -
гра ми змо г ли най більш по вно ком пле к ту ва ти свої фо -
н ди, то для ре ш ти це бу ло вкрай про бле ма ти ч но. Що
ж сто су єть ся ра йон них та мі сь ких ЦБС, то за об ся гом
ви ді ле них ко ш тів Про гра му бу ло ре а лі зо ва но в се ре д -
ньо му на 10�25%. Сіль сь кі бі б лі о те ки отри ма ли на
по пов нен ня сво їх фо н дів 4% від за пла но ва но го. Ана -
ліз фі нан су ван ня НПБУ по ка зує, що за 2002�2005 рр.
бі б лі о те ку бу ло про фі на н со ва но ли ше на 42% від пе -
ред ба че но го Про гра мо ю.

Не га ти в ним слід вва жа ти і про ве ден ня те н де рів
на за ку пі в лю кни ж ко вих ви дань за про це ду рою від -
кри тих то р гів без ура ху ван ня то го, що кни га є спе ци -
фі ч ним то ва ром, який не мо же че ка ти про хо джен ня
до в гих бю ро к ра ти ч них про це дур.

Про гра мою бу ло за пла но ва но про ве ден ня на у ко -
вих до слі джень з про блем кни го ви дан ня, кни го ро з по -
в сю джен ня та по пов нен ня біб ліо те ч них фо н дів. У ра -
м ках ви вчен ня пи тан ня по в но ти над хо джен ня обо в’я -

з ко во го при мі р ни ка тво рів дру ку до бі б лі о тек бу ло
про ана лі зо ва но ви ко нан ня За ко ну про обо в’я з ко вий
при мі р ник про тя гом 4 ро ків – з 2003 по 2006 р. на
при кла ді НПБУ (Г. Пе ре пе ли ци на, зав. від ді лом
НПБУ). В хо ді цьо го ана лі зу бу ло ви яв ле но не до лі ки
са мо го За ко ну; не до с ко на лість окре мих йо го ста тей;
не ви зна че ність те р мі нів; не до ста т ня роз ро б ле ність
про це дур роз си лан ня, отри ман ня ви дань, ко н т ро лю
та від по ві да ль но с ті за не ви ко нан ня. До ре чі, на це
вка за ли й фа хі в ці ОУНБ, які про во ди ли та ке до слі -
джен ня у 2004 р. Од ні єю з най більш се р йо з них про -
блем, що ви ни кає під час ко н т ро лю за по в но тою над -
хо джень, є від су т ність на дер жа в но му рі в ні ін фо р ма -
ції про стан кни го ви дан ня в ці ло му по Укра ї ні, що
уне мо ж ли в лює са му про це ду ру ви зна чен ня сту пе ня
по в но ти отри ман ня бі б лі о те кою до ку ме н тів. Всі ма бі -
б лі о те ка ми від зна ча єть ся більш сум лін не ста в лен ня
до ви мог За ко ну з бо ку ви да в ни чих під при ємств з
дер жа в ною фо р мою вла с но с ті на від мі ну від ко ме р -
цій них, при ва т них фірм, ор га ні за цій, то ва риств.

З ін шо го бо ку, ана ліз над хо джен ня обо в’я з ко во -
го при мі р ни ка в НПБУ, ви вчен ня скла ду цих ви дань
за мо в ни ми, те ма ти ч ни ми озна ка ми до зво ляє до слі -
ди ти те н де н ції роз ви т ку ви да в ни чої спра ви у кра ї ні.
На при клад, чі т ко про сте жу єть ся зна ч не збі ль шен ня
кі ль ко с ті ви дань укра ї н сь кою мо вою, по сту по ве зме н -
шен ня об ся гів су с пі ль но� по лі ти ч ної лі те ра ту ри і збі -
ль шен ня ча с т ки тех ні ч ної, як пра ви ло, за ра ху нок ви -
дань з но вих тех но ло гій та ком п’ю те рів.

У ра м ках ви ко нан ня Про гра ми по пов нен ня біб -
ліо те ч них фо н дів про тя гом 2004�2006 рр. НПБУ  ор -
га ні зу ва ла й про ве ла два дер жа в ні до слі джен ня: „Не -
за до во ле ний чи та ць кий по пит на ві т чи з ня ну кни ж ко -
ву про ду к ці ю...” та „Ко м п ле к ту ван ня фо н дів бі б лі о -
тек ві т чи з ня ни ми на у ко ви ми та ви ро б ни чо� пра к ти ч -
ни ми жу р на ла ми у га лу зі еко но мі ки і пра ва” (Л. Лю -
ба ре н ко, зав. від ді лом НПБУ). У цих роз ві д ках бра -
ли участь бі б лі о те ки всіх рі в нів пе ре ва ж ної бі ль шо с ті
об ла с тей та Ав то но м ної Ре с пу б лі ки Крим. В обох до -
слі джен нях за фі к со ва но не до лі ки у си с те мі ком пле к -
ту ван ня та за до во лен ні чи та ць ких по треб, а та кож
ви яв ле но за ле ж ність отри ма них да них та по ка з ни ків
від пе в них осо б ли во с тей, а са ме: іс то рії, куль ту ри,
тра ди цій, рі в ня еко но мі ч но го роз ви т ку та спе ци фі ки
го с по дар сь кої ді я ль но с ті ко ж но го окре мо го ре гі о ну. В
хо ді пер шої з цих роз ві док укла де но спи сок про по зи -
цій що до ви дан ня та пе ре ви дан ня най більш по трі б них
ко ри с ту ва чам книг укра ї н сь кою мо во ю. 

Під час ви вчен ня ком пле к ту ван ня фо н дів ві т чи з -
ня ни ми жу р на ла ми з пи тань еко но мі ки та пра ва го с т -
ро по ста ло пи тан ня не об хід но с ті ма к си ма ль но ви ва -
же ної пе ред пла ти в умо вах не до ста т ньо го фі нан су -
ван ня та по стій но го під ви щен ня цін на пе рі оди ч ні ви -
дан ня. Бу ло ви яв ле но ко ло най більш по пу ля р них у
пе ред пла ті та ви ко ри с тан ні ча со пи сів, яке є ха ра к те -
р ним для бі б лі о тек всіх ти пів та всіх ре гі о нів. По зи ти -
в ним слід вва жа ти й те, що в ос но в но му бі б лі о те ки
при укла дан ні ре пе р ту а ру пе ред пла т них ви дань ке ру -
ють ся по пи том чи та чів, вра хо ву ю чи знан ня осо б ли -
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во с тей еко но мі ки сво їх об ла с тей, ра йо нів то що. Ви яв -
ле ні не до лі ки, зо к ре ма не від по ві д ність по пи ту та про -
по зи цій, мо ж на по до ла ти ли ше шля хом мо ні то ри н гу
чи та ць ких по треб та від по ві д ною ко ре к ці єю пе ред -
пла т ної по лі ти ки.

На за сі дан ні „кру г ло го сто лу” об го во рю ва в ся хід
ре а лі за ції ще од ні єї дер жа в ної про гра ми – Про гра ми
збе ре жен ня біб ліо те ч них та ар хі в них фо н дів на
2000�2005 рр., що при йн я та По ста но вою Ка б мі ну
Укра ї ни № 1716 від 15 ве ре с ня  1999 р. (О. Ла за рє -
ва, зав. відді лом НПБУ). Про гра мою пе ред ба ча ло ся
ство рен ня Дер жа в но го ре єст ру на ці о на ль но го куль -
ту р но го над бан ня (да лі – Дер жа в ний ре єстр), яке в
ча с ти ні кни ж ко вих пам'яток по кла де но на про ві д ні бі -
б лі о те ки кра ї ни, в то му чи с лі й на НПБУ. До 2004 р.
в ос но в но му йшла під го то в ча ро бо та: бу ло при дба но
тех ні ч не об ла д нан ня та про гра м не за без пе чен ня для
бі б лі о те к� уча с ниць Про гра ми; На ці о на ль ною па р ла -
ме нт сь кою бі б лі о те кою роз ро б ле но Ін стру к цію про
по ря док від бо ру ру ко пи с них книг, рі д кі с них та цін -
них ви дань до Дер жа в но го ре єст ру, під го то в ле но ре -
ко ме н да ції „Ство рен ня баз да них до ку ме н тів, ви зна -
че них для вклю чен ня до Дер жа в но го ре єст ру..., за до -
по мо гою си с те ми ав то ма ти за ції бі б лі о тек ІР БІС”. 

Зна ч ні про бле ми, з яки ми під час ро бо ти у
2000�2005 рр. зі тк ну ли ся бі б лі о те ки, не до зво ля ють
сут тє во ру ха ти ся  впе ред. Го ло вни ми є: від су т ність
по стій но го й по в но го фі нан су ван ня, не за без пе че ність
тех ні ч ною та про гра м ною під три м кою (ли ше 10
ОУНБ пра цю ють за си с те мою ІР БІС), по всю д на від -
су т ність від по ві д них фа хі в ців. 

Спе ці а лі с ти про ві д них бі б лі о тек Укра ї ни вва жа -
ють, що ро бо та зі ство рен ня Дер жа в но го ре єст ру
вкрай ва ж ли ва, її не мо ж на при пи ня ти, але без ви рі -
шен ня ря ду на га ль них про блем ця пра ця бу де без кі -
не ч но ю. Зо к ре ма, не об хід но ство ри ти єди ну Між ві до -
м чу ко мі сію, яка б ор га ні зо ву ва ла, ко ор ди ну ва ла, ко -
о пе ру ва ла ді я ль ність го ло вних біб ліо те ч них уста нов
у цьо му на пря мі.

На у ко во� до с лі д ни ць ка ді я ль ність дер жа в них бі б -
лі о тек  бу ла пред ста в ле на на пра цю ван ня ми та здо бу -
т ка ми в до слі д ни ць кій ро бо ті НПБУ, НБУ для ді тей,
ДБУ для юна ц т ва, ДІБ Укра ї ни, ДНПБУ.

Ро бо ту на у ко во� до с лі д ни ць ко го від ді лу НПБУ у
2004�2006 рр. в ос но в но му бу ло зо се ре дже но на ви -
вчен ні про блем за га ль но де р жа в но го зна чен ня. Ре -
зуль та ти вже зга ду ва них до слі джень за Про гра мою
по пов нен ня біб ліо те ч них фо н дів да ли ко ри с ний ма те -
рі ал для прак ти ч ної ро бо ти. Зо к ре ма, да ні ОУНБ що -
до не за до во ле но го чи та ць ко го по пи ту ви ко ри с то ву -
ють ся в хо ді  ви ко нан ня Дер жа в ної про гра ми роз ви т -
ку і фу н к ці о ну ван ня укра ї н сь кої мо ви на 2004�2010
ро ки в роз ді лі „по по в нен ня фо н дів пу б лі ч них бі б лі о -
тек кра щи ми тво ра ми на ці о на ль ної та сві то вої ху до ж -
ньої лі те ра ту ри” (Л. Лю ба ре н ко).

Ак ту а ль ною в ро бо ті від ді лу за ли ша ла ся іс то ри ч -
на те ма ти ка. Так, у 2006 р. ви йш ла тре тя ча с ти на «Лі -
то пи су На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки
Укра ї ни» до її 140�річ чя. Ви дан ня ви сві т лює пе рі од з

1944 р. по 1966 р. Дру гим ас пе к том іс то ри ч них до слі -
джень ста ло ви вчен ня іс то рії біб ліо те ч ної спра ви та
біб ліо гра фії в Укра ї ні.

У 2006 році захистом дисертації на здобуття
вченого ступеня кандидата історичних наук Л.
Бейлісом, завідувачем відділу науково-професійної
інформації для бібліотек НПБУ, було підбито
підсумки кілька річ ного дослідження „Українська
бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні
тенденції розвитку”.

На прям на у ко во� ана лі ти ч ної та ви да в ни чої ді я ль -
но с ті від ді лу пред ста в ле ний «О г ля дом на у ко во� до с лі -
д ної ро бо ти на у ко вих бі б лі о тек та ви щих на вча ль них
за кла дів куль ту ри Укра ї ни у га лу зі бі б лі о те ко знав с т -
ва...», чер го ве ви дан ня яко го у двох ча с ти нах по ба чи -
ло світ у 2003�2004 рр., та ін фо р ма цій но� ана лі ти ч ним
бю ле те нем „Со ці о ло гі ч ні до слі джен ня в бі б лі о те ках”
(вип. 29�32), го ло вне за вдан ня яко го – спри я ти під ви -
щен ню фа хо во го рі в ня бі б лі о те ка рів� пра к ти ків в ор га -
ні за ції та про ве ден ні со ці о ло гі ч них до слі джень.

Ви бір те ма ти ки розвідок, як пра ви ло, ди к ту єть ся
ре а лі я ми та про бле ма ми сьо го ден ня. Тож на у ко во� до -
с лі д ни ць ку ді я ль ність НПБУ у 2007 р. бу де зо се ре -
дже но на роз ро б ці двох вкрай ва ж ли вих для біб ліо те -
ч ної гро ма ди про блем: „Пу б лі ч ні бі б лі о те ки Укра ї ни
в кон текс ті со ці о ку ль ту р но го про с то ру  ре гі о ну” та
„Сіль сь ка бі б лі о те ка на ма пі Укра ї ни”. Го ло вна ме та
цих роз ві док – до ве с ти ва ж ли вість, не об хід ність пу б -
лі ч ної бі б лі о те ки, не за мін ність ви ко ну ва них нею фу н -
к цій у куль ту р но му се ре до ви щі, а та кож  ви зна чи ти
мі с це бі б лі о те ки в ін фо р ма цій но му су с пі ль с т ві, пріо -
ри те ти її ді я ль но с ті від по ві д но до по треб на се лен ня
пе в но го ре гі о ну, спро г но зу ва ти май бу т нє бі б лі о те ки і
тим са мим ство ри ти ба зу для при йн ят тя управ лін сь -
ких рі шень, роз ро б ки на у ко во ви зна че ної кон це п ції
пу б лі ч ної бі б лі о те ки (Т. Бо гуш, гол. бі б лі о те кар
НПБУ). Ця ро бо та бу де роз го р та ти ся на вже до б ре
під го то в ле ній ни ві. Адже про тя гом остан ніх де ся ти
ро ків пу б лі ч ні кни го збі р ні рі з них рі в нів ви вча ють і на -
ма га ють ся ви зна чи ти мі с це та роль бі б лі о те ки в су -
час но му су с пі ль с т ві. Все ча с ті ше та кі до слі джен ня
на бу ва ють ма р ке ти н го во го ха ра к те ру, і вже іс нує со -
лі д ний та ці ка вий до ро бок у цьо му пи тан ні, зо к ре ма
про ект ство рен ня ко р по ра ти в ної ме ре жі бі б лі о тек
(Ми ко ла їв сь ка ОУНБ), го ло вна ме та якої – під ви -
щен ня яко с ті біб ліо те ч но� ін фо р ма цій но го об слу го ву -
ван ня за ра ху нок уча с ті у фо р му ван ні об’ єд на но го ін -
фо р ма цій но го ре сур су і за га ль но го ко ри с ту ван ня бі б -
лі о те ка ми мі с та.

Од ним із пріо ри те т них на пря мів до слі д ни ць кої ді -
я ль но с ті бі б лі о тек для ді тей, який очо лює На ці о на ль -
на бі б лі о те ка Укра ї ни для ді тей, є ви вчен ня шля хом
мо ні то ри н гу транс фо р ма ції ін фо р ма цій них по треб ко -
ри с ту ва чів (О. Пе т ре н ко, зав. від ді лом НБУ для ді -
тей). Прак ти ка сві д чить, що ці лі с ність яви ща мо ж на
по ба чи ти ли ше у про це сі роз ви т ку, від слі д ко ву ю чи
йо го ди на мі ку, спо сте рі га ю чи за ним з тим, щоб вча с -
но по мі ти ти но ві те н де н ції, зо к ре ма у чи тан ні, спро г -
но зу ва ти стра те гію роз ви т ку які с но го біб ліо те ч но го
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об слу го ву ван ня чи та чів. До ся г ти та кої ефе к ти в но с ті
до слі джен ня мо ж на  ли ше за до по мо гою мо ні то ри н гу,
тоб то си с те ми без пе ре р в но го спо сте ре жен ня за фа к -
ти ч ним ста ном справ у будь� якій сфе рі, у т. ч.  чи тан -
ні ді тей. Бі б лі о те ка рі на прак ти ці по ба чи ли ефе к ти в -
ність та ко го ви ду на у ко вих до слі джень і по сту по во пе -
ре хо дять від про с тої фі к са ції фа к тів окре мих роз рі з не -
них до слі джень до три ва ло го від сте жен ня та  пе рі оди -
ч но го по рі в ня ль но го ана лі зу отри ма них да них. І тут їм
ста ють у при го ді роз ро б ле ні НБУ для ді тей ме то ди ч ні
ре ко ме н да ції „Мо ні то ринг ди тя чо го чи тан ня в бі б лі о -
те ках Укра ї ни для ді тей”. Мо ні то ри н го ві роз ві д ки да -
ють змо гу на ко пи чу ва ти ін фо р ма цію про ди на мі ку чи -
тан ня ко ж но го чи та ча, ко ж ної ві ко вої гру пи, кла су,
шко ли  і  ство рю ва ти  вла с ний  ін фо р ма цій ний  про -
дукт – банк да них, ко т рим ко ри с ту ють ся як са мі бі б лі -
о те ка рі, так і за ці ка в ле ні спо жи ва чі. 

На у ко во� до с лі д ни ць ка ді я ль ність Дер жа в ної бі б -
лі о те ки Укра ї ни для юна ц т ва про тя гом 2004�2006 рр.
роз ви ва ла ся у двох на пря мах. З од но го бо ку, про во -
ди ли ся тра ди цій ні до слі джен ня ін фо р ма цій них по -
треб мо ло ді та мо ж ли во с тей їх ньо го за до во лен ня, з
ін шо го – ви вча ли ся пи тан ня по кра щан ня ме то ди ч ної
ро бо ти са мої бі б лі о те ки, під ви щен ня фа хо во го рі в ня
бі б лі о те ка рів книгозбірень для  юна ц т ва (Т. Ні кі тін -
сь ка, гол. бі б лі о те кар ДБУ для юна ц т ва). Що до пер -
шо го на пря му, то ДБУ для юна ц т ва про до в жи ла до -
слі джен ня ро лі і мі с ця кни ги та Ін тер не ту в жит ті під -
ро с та ю чо го по ко лін ня. Го ло вний ви сно вок роз ві д ки
по ля гає в то му, що сьо го дні ці два шля хи отри ман ня
знань  од на ко во по пу ля р ні се ред мо ло ді, тож кни га та
Ін тер нет ви сту па ють як пар т не ри в за без пе чен ні ін -
фо р ма цій них по треб ко ри с ту ва чів. Це сві д чить про
не об хід ність збе ре жен ня як тра ди цій них но сі їв ін фо -
р ма ції, так і роз ши рен ня мо ж ли во с тей до сту пу до
Все сві т ньої ме ре жі.

До слі джен ня дру го го на пря му при свя чу ва ли ся
пи тан ням ефе к ти в но с ті та шля хів під ви щен ня яко с ті
ме то ди ко� бі б лі о г ра фі ч них ви дань ДБУ для юна ц т ва.
В ро бо ті взя ли участь об ла с ні бі б лі о те ки для юна ц т -
ва, які шля хом ре це н зу ван ня окре мих ви дань ви зна -
чи ли най більш ці ка ві та ко ри с ні з них, мо ж ли во с ті їх -
ньо го ви ко ри с тан ня у рі з но ма ні т них на пря мах біб ліо -
те ч ної ді я ль но с ті та зна чен ня цих ви дань при впро ва -
джен ні у прак ти ку но ва цій, а та кож за про по ну ва ли
те ми, про бле ми, пи тан ня для на сту п них ме то ди ч них
ма те рі а лів.

Зро с тан ня ви мог до про фе сій ної під го то в ки біб -
ліо те ч них ка д рів спо ну ка ли ДБУ для юна ц т ва до ви -
вчен ня си с те ми під ви щен ня ква лі фі ка ції у кни го збі р -
нях сво єї ме ре жі, в яко му взя ли участь 11 об ла с них
бі б лі о те к. Ана ліз отри ма них да них по ка зав, що ця си -
с те ма зна хо дить ся в по стій но му роз ви т ку, бі б лі о те ки
ви ко ри с то ву ють рі з но ма ні т ні фо р ми на вчан ня – як
тра ди цій ні, так й ін но ва цій ні, а са ме: бри фі н ги, ау к ці -
о ни біб ліо те ч них ідей, клу би ди ре к то рів то що. 

На у ко во� до с лі д ни ць ка ро бо та Дер жа в ної іс то ри -
ч ної бі б лі о те ки Укра ї ни про тя гом 2006 р. здій с ню ва -
ла ся у кі ль кох на пря мах (А. Ско ро хва то ва, за ст.

директора ДІБ Укра ї ни). Для по кра щан ня фо р му ван -
ня і ви ко ри с тан ня на у ко во� ін фо р ма цій них ре сур сів
бу ло про ве де но ро бо ту з удо ско на лен ня роз ді лу ру б -
ри ка то ра „І с то рія Укра ї ни”; роз ро б ле но тех но ло гі ч ну
ін стру к цію „Шлях кни ги у про це сі опра цю ван ня в
про гра мі ІР БІС”, що да ло змо гу роз кри ва ти зміст до -
ку ментів в еле к т ро нно му ка та ло зі; роз ро би ти стру к -
ту ру фо р ма ту біб ліо гра фі ч но го за пи су для при ско ре -
но го об ро б лен ня ін ве н та р них спи с ків пе рі оди ч них
ви дань. У на пря мі ство рен ня на ці о на ль ної біб ліо гра -
фії по да ль шо го роз ви т ку на бу ла під го то в ка ма те рі а -
лів до на у ко во� бі б лі о г ра фі ч но го по ка ж чи ка „І с то рія
Укра ї ни” за 2003�2005 рр., та кож під го то в ле но і ви да -
но у 2006 р. по ка ж чик „Ма те рі а ли до біб ліо гра фії Ки -
є во� Пе чер сь кої Ла в ри”. 

На у ко ви ми до слі джен ня ми іс то ри ко� кра є з на в чо -
го ха ра к те ру, які  ма ють вже да в ні тра ди ції, за йма єть -
ся від діл іс то ри ч но го крає знав с т ва (В. Ки се льо ва,
зав. від ді лом). Остан нім ча сом цю ро бо ту бу ло спря -
мо ва но на: ви вчен ня  по треб ОУНБ з ме то ди ки ор га -
ні за ції та про ве ден ня крає зна в чої ро бо ти, збір ві до мо -
с тей про біб ліо гра фі ч ні ви дан ня крає зна в чо го змі с ту
в ре гі о нах Укра ї ни, їх нє опра цю ван ня  та вве ден ня до
еле к т ро нної БД „Кра є з на в чі біб ліо гра фі ч ні ре сур си
бі б лі о тек Укра ї ни: 2001�2005”. Роз ро б ле но та кож
кон це п цію про бле м но� орі є н то ва ної еле к т ро нної біб -
ліо гра фі ч ної БД „Те о рія, ме то ди ка і прак ти ка біб ліо -
те ч но го крає знав с т ва: 1997�2006” та тех но ло гі ч ну ін -
стру к цію що до вве ден ня за пи сів до ба зи да них у про -
гра м но му за без пе чен ні ІР БІС.

На у ко во� до с лі д ни ць ка ді я ль ність Дер жа в ної на у -
ко во� пе да го гі ч ної бі б лі о те ки Укра ї ни ім. В.О .  Су хо м -
лин сь ко го здій с ню ва ла ся у ра м ках трьох на у ко вих
про е к тів (П. Ро го ва, канд. іст. на ук, ди ре к тор
ДНПБУ). У пер шо му – „Ста но в лен ня, ство рен ня і
роз ви ток ме ре жі осві тян сь ких бі б лі о тек Укра ї ни
(Х�ХХ ст.)”– до слі джу ва ла ся іс то рія спе ці а ль них бі б -
лі о тек осві тян сь кої га лу зі Укра ї ни рі з них ви дів,  ви зна -
ча лись їх ня роль у роз ви т ку ві т чи з ня ної пе да го гі ч ної
на у ки, осві ти і прак ти ки, ос но в ні на пря ми ре фо р му -
ван ня цих за кла дів, мо де р ні за ції та стра те гії роз ви т ку
їх ньо го вне с ку в ін фо р ма цій не за без пе чен ня ві т чи з ня -
ної пе да го гі ч ної на у ки, осві ти і прак ти ки. У ра м ках
про е к ту впе р ше в Укра ї ні бу ло роз ро б ле но й за твер -
дже но ряд ва го мих до ку ме н тів, зо к ре ма: «По ло жен ня
про ме ре жу осві тян сь ких бі б лі о тек АПН та МОН
Укра ї ни», «Ко н це п цію ін фо р ма ти за ції ме ре жі бі б лі о -
тек за га ль но ос ві т ніх на вча ль них за кла дів Укра ї ни» та
ін., які спри я ти муть удо ско на лен ню та ко ор ди на ції ін -
фо р ма цій ної ді я ль но с ті бі б лі о тек га лу зі для ці ле с п ря -
мо ва но го за без пе чен ня фа хо вих по треб осві тян – на у -
ко вців і прак ти ків. У ме жах да ної НДР за хи ще но ди се -
р та цій не до слі джен ня: П. І. Рогова „Пе да го гі ч ні бі б лі -
о те ки Укра ї ни (ІІ пол. ХІХ ст. – 20 р. ХХ ст.)”.

У дру го му фу н да ме н та ль но му про е к ті – „На у ко -
во� ін фо р ма цій не за без пе чен ня осві тян сь кої га лу зі
Укра ї ни (2003�2007)”–  впе р ше роз ро б ля ють ся те о -
ре ти ко� ме то ди ч ні та ор га ні за цій ні за са ди си с те ми ін -
фо р ма цій но го за без пе чен ня осві тян сь кої га лу зі дер -
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жа ви, ін фо р ма цій них по треб спе ці а лі с тів га лу зі та
пра ців ни ків га лу зе вих бі б лі о те к. 

У хо ді тре тьої НДР, яка здій с ню ва ти меть ся про -
тя гом 2006�2010 рр., бу де ви зна че но те о ре ти ч ні, ме -
то ди ч ні та ор га ні за цій ні за са ди фо р му ван ня все ук ра -
їн сь ко го ін фо р ма цій но го ре сур су з пи тань пси хо ло -
го� пе да го гі ч ної на у ки і осві ти на ба зі ДНПБУ
ім. В. О. Су хо млин сь ко го від по ві д но до змі ню ва них
ін фо р ма цій них по треб су с пі ль с т ва та на дан ня до сту -
пу до цьо го ре сур су че рез упро ва джен ня су час них ін -
фо р ма цій них тех но ло гій у бі б лі о те ках ме ре жі. 

Од ним із пи тань, що роз гля да ло ся на „кру г ло му
сто лі”, бу ло ство рен ня укра ї н сь ко го біб ліо гра фі ч но го
ре пе р ту а ру (УБР), зо к ре ма йо го скла до вої ча с ти ни –
Дру ко ва но го зве де но го ка та ло гу (ДЗК) укра ї но мо в ної
кни ги (В. Ко но не н ко, зав. від ді лом НПБУ). Іс то рія
ство рен ня УБР до во лі скла д на, а ча сом тра гі ч на, як і
іс то рія Укра ї ни. Ли ше із здо бут тям не за ле ж но с ті кра -
ї ни у 1991 р. роз ви ток на ці о на ль ної біб ліо гра фії отри -
мав по ту ж ний по штовх. До пи тан ня ство рен ня УБР
зве р ну ли ся дві го ло вні ві т чи з ня ні бі б лі о те ки –   НБУ
ім. В.І. Ве р над сь ко го та НПБУ. Пе р ша з них роз ро би -
ла ме то ди ч ні ре ко ме н да ції, в яких бу ло за про по но ва -
но но вий під хід до ор га ні за ції ро бо ти над УБР з ура ху -
ван ням мо ж ли во с тей ав то ма ти за ції біб ліо те ч них про -
це сів та на пра цю вань укра ї н сь ких і за ру бі ж них біб ліо -
гра фо зна в ців. А НПБУ при сту пи ла до ство рен ня ДЗК
укра ї но мо в ної кни ги з фо н дів дер жа в них бі б лі о тек і
му зе їв, який вва жає ва го мою скла до вою УБР. Адже
ка та лог спри я ти ме ви вчен ню іс то ри ч но го роз ви т ку
дер жа ви, до по ма га ти ме у фо р му ван ні дже ре ль ної ос -
но ви на у ко вих до слі джень то що. Обо в’я з ко вим еле ме -
н том ДЗК є за зна чен ня ад ре си збе рі ган ня до ку ме н та,
що до зво ляє при шви д ши ти по шук ін фо р ма ції про ньо -
го. На сьо го дні ш ній день ре зуль та том ці єї ро бо ти ста -
ли 5 ви пу с ків ка та ло гу укра ї но мо в ної кни ги.

Се ред за га ль них здо бу т ків зі ство рен ня УБР слід
від зна чи ти роз ро б ку кон це п ції ви зна чен ня по нят тя
„у к ра їн сь ка кни ж ка”, ос та то ч не за твер джен ня ме то -
ди ки ор га ні за ції ро бо ти з укла дан ня ка та ло гу та
окреслення хро но ло гі ч них ра мок від бо ру до ку ме н тів.
Ро бо та над УБР про до в жу єть ся, і на че р зі біб ліо гра -
фу ван ня фо н дів книгозбірень про фі ль них на у ко вих
ін сти ту тів НАН Укра ї ни,  на ці о на ль них та дер жа в них
бі б лі о тек, фо н дів укра ї н сь кої кни ги, які збе рі га ють ся
в бі б лі о те ках ін ших дер жа в. Без їх ньо го опра цю ван ня
ре пе р ту ар укра ї н сь кої кни ги бу де не по в ним.

На за сі дан ні «кру г ло го сто лу» по від ом ля ло ся про
під го то в ку пер шої в іс то рії ві т чи з ня ної біб ліо те ч ної
спра ви пра ці – ре т ро спе к ти в но го біб ліо гра фі ч но го
по ка ж чи ка «І с то рія біб ліо те ч ної спра ви і біб ліо гра фії
в Укра ї ні» (С. Звор сь кий, канд. іст. на ук, ст. на у ко -
вий спів ро бі т ник Укра ї н сь ко го НДІ ар хі в ної спра ви
та до ку ме н то з нав с т ва). Зо к ре ма, йшло ся про осо б ли -
во с ті ро бо ти з укла дан ня, ви зна чен ня стру к ту ри і змі -
с то в но го на по в нен ня по сі б ни ка, об ґру н то ва но його
ак ту а ль ність і ва ж ли вість. До покажчика вклю ча ють -
ся всі пу б лі ка ції з те ми, ви яв ле ні в дже ре лах, да то ва -
них XVIII – по ч. ХХІ ст. – від за по ча т ку ван ня бі б лі о -

те ки Яро сла ва Му д ро го до су час но с ті, не за ле ж но від
мо ви, мі с ця і фо р ми опу б лі ку ван ня. По сі б ник бу ду -
єть ся за те ма ти ч ним прин ци пом і скла да ти меть ся з
більш як 40 роз ді лів, у то му чи с лі при свя че них пе р со -
на лі ям ді я чів біб ліо те ч ної спра ви і біб ліо гра фії, іс то рії
бу ді вель бі б лі о тек та ін. На сьо го дні до по ка ж чи ка
вклю че но бли зь ко 6,5 тис. біб ліо гра фі ч них за пи сів,
ча с т ко во ано то ва них, про те ро бо та над йо го на по в -
нен ням три ва є. По сібник пла ну єть ся ви да ти як у тра -
ди цій но му, кни ж ко во му ва рі а н ті, так і на ком па кт� ди -
с ку. У пе р с пе к ти ві пе ред ба ча єть ся його транс фо р ма -
ція в про бле м но� орі є н то ва ну ба зу да них, яка бу де до -
по в ню ва ти ся но ви ми ві до мо с тя ми в ре жи мі он� лайн і
ста не до сту п ною для ко ри с ту ва чів в Ін тер не ті.

Зна ч ну ува гу на за сі дан ні „кру г ло го сто лу” бу ло
при ді ле но  впро ва джен ню ін фо р ма цій но� ко му ні ка цій -
них тех но ло гій (ІКТ) в ме то ди ч ну ді я ль ність бі б лі о тек 
(І. Цу рі на, зав. від ді лом НПБУ). Cа ме су час ні тех но -
ло гії зда т ні сьо го дні за без пе чи ти фа хо ве спі л ку ван ня
бі б лі о те ка рів, спри я ти си с те м но му під ви щен ню їх -
ньо го про фе сій но го рі в ня, до по мо г ти у на дан ні своє -
ча с ної ме то ди ч ної консультації, впро ва джен ню ін но -
ва цій у прак ти ч ну ді я ль ність, і ро би ти все це не за ле -
ж но від те ри то рі а ль ної від да ле но с ті, фі нан со вих мо ж -
ли во с тей, об ме же но с ті ка д ро во го за без пе чен ня. Фо р -
ми  спі л ку ван ня, що ста ють мо ж ли ви ми за вдя ки ІКТ,
ду же рі з ні, ма ють кон к ре т ні при зна чен ня і в су ку п но -
с ті ви ко ри с тан ня до зво ля ють ма к си ма ль но на бли зи -
ти ме то ди ч ні центри до фа хі в ців, ро б лять бі б лі о те ка -
ря рі в но пра в ним уча с ни ком сві то вої спі ль но ти. Крім
вже по пу ля р ної еле к т ро нної по шти, ді ють IRC
(чат�по ві до м лен ня), які до зво ля ють   спі л ку ва тись од -
но ча с но де ся т кам ко ри с ту ва чів, ICQ�по ві до м лен ня,
що да ють змо гу вза є мо ді ю чим сто ро нам об мі ню ва ти -
ся те к с то ви ми по від ом лен ня ми зі шви д кі с тю 10 се -
кунд та ко ри с ні в ор га ні за ції ві р ту а ль ної до ві д ко вої
слу ж би бі б лі о те ки та ін. Ва ж ли вою фо р мою, що роз -
ши рює фі зи ч ні ме жі бі б лі о те ки, є її вла с ний веб� сайт,
який до зво ляє кни го збі р ні знай ти вла с ну ні шу у ві р -
ту а ль но му се ре до ви щі і ви ко нує ін фо р ма цій ну, на ві -
га цій ну та ко му ні ка цій ну фу н к ці ї.

При кла дом ді я ль но с ті ін фо р ма цій но� ко н су ль та -
ти в ної слу ж би в еле к т ро нно му се ре до ви щі  є фу н к ці -
о ну ван ня ме то ди ч но го сай ту „Бі б лі о те ч но му фа хі в -
цю”, за по ча т ко ва но го в 2002 р. у НПБУ. Йо го при зна -
чен ня – ство рен ня своє рі д но го ві р ту а ль но го до ві д ни -
ка для бі б лі о те ка рів, на дан ня умов для ін тер ак ти в но -
го спі л ку ван ня між ни ми, не фо р ма ль но го об мі ну до -
сві дом, фо р му ван ня ста бі ль ної ау ди то рії ко ри с ту ва -
чів – пар т не рів та од но ду м ців. Доці ль ність мо ду ля
під тве р джу єть ся по стій ним роз ши рен ням ау ди то рії
йо го від ві ду ва чів.

З то ч ки зо ру ме то ди ч ної, прак ти ч ної та ме то до ло -
гі ч ної під три м ки на у ко во� до с лі д ни ць кої ді я ль но с ті бі б -
лі о тек Укра ї ни розглядалося фа хо ве ви дан ня „Бі б лі о -
те ко з нав с т во. До ку ме н то з нав с т во. Ін фо р мо ло гі я” 
(М. Сло бо дя ник, до к тор іст. на ук, про фе сор, го ло -
вний ре да к тор жу р на лу). За сно ва но ча со пис  у 2004 р.
Дер жа в ною ака де мі єю ке рі в них ка д рів куль ту ри і ми -
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ДО 110JРІЧЧЯ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ Ф. МАКСИМЕНКА

с тецтв. Од ни ми із ос но в них йо го за вдань  є те о ре ти ч -
ний ана ліз ка р ди на ль них змін, що від бу ва ють ся в ін -
фо р ма цій ній сфе рі Укра ї ни, ви вчен ня їх ньо го впли ву
на прак ти ку, знай ден ня шля хів об ґру н то ва но го ви рі -
шен ня кон к ре т них про блем, за лу чен ня до ці єї ро бо ти
спе ці а лі с тів� пра к ти ків. Ре а лі за ції вказаної ме ти 
спри яє ви со кий на у ко вий ста тус ав то рів жу р на лу –
ві т чи з ня них і за ру бі ж них вче них, до к то рів та ка н ди -
да тів на ук,  ас пі ра н тів, біб ліо те ч них фа хі в ців. Се ред
на га ль них пи тань остан ньо го ча су, що по тре бу ють ви -
рі шен ня, на сто рі н ках жу р на лу роз гля да ли ся: про бле -
ма збе ре жен ня ар хі в них та кни ж ко вих фо н дів, шля хи
її ви рі шен ня; біб ліо те ч на про фе сі о ло гія, під го то в ка,
пе ре під го то в ка і під ви щен ня ква лі фі ка ції ка д рів; стан
роз ви т ку укра ї н сь кої мо ви та ви дан ня на ці о на ль ної
кни ги то що. З ме тою до по мо гти біб ліо те ч ним фа хі в -
цям пра ви ль но ор га ні зу ва ти  на у ко ву ро бо ту, го ту ва -
ти й про во ди ти до слі джен ня, уза галь ню ва ти ре зуль та -
ти, ро би ти ви сно в ки на сто рі н ках жу р на лу ве деть ся
по стій ний роз діл „Шко ла мо ло дого до слі д ни ка”. 

У хо ді „кру г ло го сто лу” йшло ся і про та ку ма ло -
до слі дже ну у ві т чи з ня но му бі б лі о те ко знав с т ві про -
бле му, як роз ро б ка ве р ба ль них ін фо р ма цій но� по шу ко -
вих мов [ІПМ]  (О. Зба на ць ка, ст. ви кла дач 
ДА К К КіМ). Зо к ре ма за зна ча ло ся, що го ло вним в ін -
фо р ма цій но� бі б лі о г ра фі ч ній ді я ль но с ті є знай ден ня

зру ч них форм ро бо ти що до об ро б лення і по шу ку не об -
хід ної ін фо р ма ції з ме тою за до во лен ня ін фо р ма цій них
по треб спо жи ва чів. То му і ви ни кає не об хід ність роз -
ро б лення ІПМ – шту ч них мов, при зна че них для ін де -
к су ван ня до ку ме н тів і за пи тів з ме тою уні фі ка ції їх ніх
по шу ко вих об ра зів. До ці єї ро бо ти за лу че но спе ці а лі с -
тів у га лу зі ін фо р ма ти ки, лі н г ві с ти ки, біб ліо те ч ної
спра ви. ІПМ ма ють свою кла си фі ка цію і пе рі оди за цію,
яка скла да єть ся з трьох ета пів: пе р ший (дру га по ло ви -
на ХІХ  – по ча ток ХХ ст.) – по ява і роз ви ток пред ме -
ти за цій ної ІПМ, дру гий (дру га по ло ви на ХХ ст.) – по -
ява де скри п то р ної ІПМ, тре тій (кі нець ХХ – по ча ток
ХХІ ст.) – по ява ІПМ Ін тер не ту, на у ко ві до слі джен ня
з роз ро б лення се ма н ти ч ної ІПМ. Ко жен із цих ета пів
су про во джу ва в ся транс фо р ма цій ни ми про це са ми, ха -
ра к те р ни ми для пе в но го іс то ри ч но го пе рі оду.

Ви сту пи уча с ни ків «кру г ло го сто лу» бу ли ці ка -
ви ми, ін фо р ма цій но на си че ни ми, рі з но ма ні т ни ми за
те ма ти кою, що зро би ло ро бо ту цьо го зі бран ня фа хі в -
ців плі д ною і ко ри с но ю. Спо ді ва є мось, що про ве де -
ний «кру г лий стіл» ста не кро ком до від ро джен ня що -
рі ч них тра ди цій них на у ко во� пра к ти ч них кон фе ре н цій
у НПБУ за на с лід ка ми на у ко во� до с лі д ни ць кої ро бо ти
на ці о на ль них, дер жа в них і пу б лі ч них бі б лі о тек
та з ак ту а ль них пи тань роз ви т ку бі б лі о тек в
умо вах ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва.
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ра м ках від зна чен ня Ро ку укра ї н сь кої кни ги
22 бе ре з ня 2007 р. у На ці о на ль ній біб ліо те ці
Укра ї ни ім. В.І. Ве р над сь ко го (НБУВ) від бу -
ли ся на у ко ві чи тан ня „Ви да т ний укра ї н сь -

кий кни го� та біб ліо гра фо зна вець Фе дір Пи ли по вич
Ма к си ме н ко”. Ор га ні зу ва ли їх НБУВ, На ці о на ль на па -
р ла ме нт сь ка бі б лі о те ка Укра ї ни (НПБУ), Асо ці а ція бі -
б лі о тек Укра ї ни, Між на ро д ний бла го дій ний фонд „Лі -
га укра ї н сь ких ме це на тів”.

Із спо ми на ми про ви да т но го біб ліо гра фа ви сту пив
пись мен ник, жу р на ліст, кі но дра ма тург М. Шу д ря.
Ґрун то вну до по відь „По в ся к ден ні тур бо ти укра ї н сь ких
кни го зна в ців по во єн ної до би” зро бив го ло вний на у ко -
вий спів ро бі т ник Ін сти ту ту іс то рії Укра ї ни НАН Укра -
ї ни С. Бі ло кінь.

Фа хі в ці НБУВ, НПБУ, На у ко вої бі б лі о те ки Львів -
сь ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту ім. І. Фра н ка, 
УкрІ Н ТІ ЕІ, Укра ї н сь кої ака де мії дру кар с т ва, Ки їв сь ко -
го на ці о на ль но го уні вер си те ту (КНУ) іме ні Та ра са Ше -
в че н ка, На ці о на ль но го уні вер си те ту „Ки є во� Мо ги лян -
сь ка ака де мі я”, Дер жа в ної на у ко во� пе да го гі ч ної бі б лі -
о те ки Укра ї ни ім. В.О. Су хо млин сь ко го та ін. у сво їх
ви сту пах ха ра к те ри зу ва ли окре мі на пря ми ді я ль но с ті
Ф. Ма к си ме н ка, роз кри ва ли су час ні про бле ми кни го�
та біб ліо гра фо знав с т ва. На за ве р шен ня чи тань від бу -
ла ся пре зе н та ція пра ці Н. Че р ниш „Бі б лі о г ра фі ч на ко -
мі сія НТШ як центр до слі джен ня укра ї н сь кої кни ги

(1909�1935)”
(К., 2006), яку
пред ста в ляв за -
ві ду вач ка фе д ри Ін сти ту ту жу р на лі с ти ки КНУ іме ні
Та ра са Ше в че н ка М. Ти мо шик.

Ви сві т лен ня тво р чо с ті Фе до ра Ма к си ме н ка
у ви дан нях На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої 
бі б лі о те ки Укра ї ни

Ко ли йдеть ся про юві лей за слу же ної лю ди ни, як
пра ви ло, вжи ва ють ся три ві а ль ні, за га ль но прий ня ті, а
від то го де що зні ве льо ва ні епі те ти: „ві до мий”, „ви з на -
ч ний”.

Як що ж зі бра ти во є ди но ха ра к те ри с ти ки, епі те ти,
що сто су ють ся Фе до ра Пи ли по ви ча Ма к си ме н ка, то
по стає яс к ра вий об раз лю ди ни все бі ч них знань і ду ше -
в ної ще д ро с ті, не вто м но го пра ців ни ка, бли с ку чо го
зна в ця кни ги, спра в ж ньо го вче но го� бі б лі о г ра фа, пер -
шо кла с но го пе да го га, ко ло ри т ної по ста ті. 

Вже пе ре лік та ких ха ра к те ри с тик сві д чить про уні -
ка ль ність і не ор ди на р ність осо би с то с ті Ф. Ма к си ме н ка,
110�річ чя яко го від зна чає біб ліо те ч на спі ль но та.

І спра в ді, лю ди на, яка пра цю ва ла в рі з них га лу зях
біб ліо гра фії і кни го знав с т ва та до ся г ла в ко ж ній із них
ва го мих ус пі хів, гі д на то го, щоб її па м’я та ли, вша но ву -
ва ли, а го ло вне – ви вча ли до ро бок.

В. Кононенко

УУ
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У ма те рі а лах біб ліо гра фі ч них чи тань па м’я ті 
Ф. Ма к си ме н ка, що від бу лись у Ха р ко ві 2002 р., за фі к -
со ва но сло ва С. Бі ло ко ня: «...є фах для куль ту ри осо б -
ли во ва ж ли вий. Са ме пра ців ни ки цьо го фа ху го с по да -
рю ють в ній по �сп ра в ж ньо му. Во ни ма ють клю чі від її
за лів і тай ни ків і від ми ка ють, а по тім зно ву за ми ка ють
ша фи й скри ні. Ці лю ди – біб ліо гра фи. Во ни си с те ма -
ти зу ють на бу ті знан ня. Са ме та кою лю ди ною був Фе дір
Пи ли по вич Ма к си ме н ко, який усе своє жит тя від дав
біб ліо гра фії та біб ліо гра фо знав с т ву»1 Ба га то гран ну ді я -
ль ність Фе до ра Пи ли по ви ча до слі джу ва ло ба га то на у -
ко вців. Чи не най бі ль ше зро би ла для то го, щоб йо го
ім’я не за гу би лось на скла д них не пе ред ба че них по во -
ро тах на шої іс то рії, Ні нель Фе до рі в на Ко ро ле вич – до -
слі д ник, від да ний біб ліо гра фії на у ко вець, пе да гог.

Три ва лий час ряд імен біб ліо гра фів бу ло су во ро за -
бо ро не но, а де які не ре ко ме н ду ва ло ся зга ду ва ти. Ні -
нель Фе до рі в на в ча си ви кла дан ня в Ки їв сь ко му дер жа -
в но му ін сти ту ті куль ту ри все ж про мо в ля ла ті прі зви -
ща, ча сом ес кі з но роз по ві да ю чи про ді я ль ність на пів за -
бу тих осіб, ін ко ли тіль ки на зи ва ла їх у за га ль но му пе -
ре лі ку до зво ле них імен і та ким чи ном пра г ну ла за фі к -
су ва ти в мо ло дих го ло вах па м’ять про та ла но ви тих ді я -
чів кни ги.

Те, що Н. Ко ро ле вич не мо г ла  то ді ска за ти на ле -
к ці ях, во на ви кла ла на сто рі н ках ря ду біб ліо гра фі ч них
по сі б ни ків.

У 1990�ті ро ки, ко ли до слі д ни ця ак ти в но спів пра -
цю ва ла з НПБУ, у неї ви ни к ла ідея роз кри ти за со ба ми
біб ліо гра фії роль ді я чів кни ги (у ши ро ко му ро зу мін ні
цьо го сло ва – кни го зна в ців, бі б лі о те ко зна в ців, біб ліо -
гра фів) у роз ви т ку укра ї н сь кої куль ту ри. Цю ідею під -
три ма ла ві до мий біб ліо граф, на той час – за ві ду ва ч ка
на у ко во� бі б лі о г ра фі ч но го від ді лу Бі б лі о те ки В. Па то -
ка, і в 1993 ро ці бу ло за по ча т ко ва но се рію „Ви да т ні ді -
я чі укра ї н сь кої кни ги”.

Се рія пла ну ва лась як дже ре ло для по да ль шо го ви -
вчен ня жит тя і ді я ль но с ті лю дей, які ба га то зро би ли для
роз ви т ку ві т чи з ня ної кни ги. За про по но ва ні пор т ре ти� -
на ри си, де ко жен із цих ді я чів ви сту пає не по вто р ною
осо би с ті с тю, да ють мо ж ли вість оці ни ти вне сок у роз ви -
ток укра ї н сь кої куль ту ри цих скро м них тру ді в ни ків,
яких жит тя не ба лу ва ло ува гою, ви знан ням за слуг, а ча -
с то бу ло те р ни с тим, не спра ве д ли во по скри бо ва ним.

Ав то ром бі ль шо с ті на ри сів бу ла Н. Ко ро ле вич,
біб ліо гра фі ч ну ча с ти ну во на го ту ва ла спі ль но з пра ців -
ни ка ми НПБУ. У ви дан нях, як пра ви ло, те о ре ти ч ні пи -
тан ня ті с но пе ре плі та ють ся з прак ти ч ни ми, во ни мі с -
тять ін фо р ма цію з пи тань те о рії, іс то рії, ме то ди ки і ор -
га ні за ції біб ліо гра фії, бі б лі о те ко знав с т ва, кни го знав с -
т ва.

Ф. Ма к симе н ку при свя че но шо с тий ви пуск [1],
який ви йшов на пе ре до дні 100�лі т ньо го юві лею вче но го.
Ко жен роз діл ви сві т лює окре мий напрям йо го ді я ль но -
с ті: вне сок у біб ліо гра фу ван ня ста ро дру ків та ін ку на -
бул; до ро бок у крає зна в чій, га лу зе вій біб ліо гра фії та
біб ліо гра фії ІІ сту пе ня; ді я ль ність як укла да ча і ре да к -
то ра пе р со на ль них та біб ліо гра фі ч них по сі б ни ків; до ві -

д ко во� бі б лі о г ра фі ч ну і кон су ль та ти в ну ро бо ту. Крім то -
го, вмі ще но „Спо гад про вчи те ля” М. Бу т ри на.

Біб ліо гра фі ч на ча с ти на вклю чає „Хро но ло гі ч ний
по ка ж чик праць Ф.П. Ма к си ме н ка”, орі є н ту ва тись в
яких до по ма гає імен ний по ка ж чик.

Під го то в ка ро біт про біб ліо гра фа, про ве ден ня ме -
мо рі а ль них за хо дів спо ну ка ють зно ву і зно ву зве р та ти -
ся до йо го тво р чо го до ро б ку. Це над зви чай но си ль ний
сти мул для са мо ос ві ти, по гли б лен ня про фе сій них
знань.

„За те р та” фра за, що „йо го тво р чість і сьо го дні ак -
ту а ль на” по від но шен ню до Ф. Ма к си ме н ка зву чить на
сто від со т ків пра в ди во.

Йо го ві до ма пра ця „Ма те рі а ли до крає зна в чої біб -
ліо гра фії Укра ї ни, 1847�1929” [2] і до сі за ли ша єть ся
не пе ре ве р ше ним зра з ком крає зна в чої біб ліо гра фії ІІ
сту пе ня. У цій кни зі по руч з де та ль ним біб ліо гра фі ч -
ним опи сом у роз го р ну тих при мі т ках ав тор по дає по -
си лан ня на ви дан ня, ци тує ре це н зії, при свя че ні їм,
ана лі зує по в но ту цих друків то що. „Ма те рі а ли…” бу ли
належно оці не ні не тіль ки фа хі в ця ми. Пе р ший пре зи -
дент АН Укра ї ни В. Ве р над сь кий, на той час – го ло ва
Ко мі сії з при ро д но� про ду к ти в них сил СРСР, роз по ря -
ди в ся ви пи са ти їх до бі б лі о те ки Ко мі сії і під го ту ва ти в
пре сі від зив про цю кни ж ку.

„Ма те рі а ли…” ви со ко під не с ли ав то ри тет Ф. Ма к  -
си ме н ка се ред біб ліо гра фів СРСР. І ко ли у 1930�х ро ках
Уряд Укра ї ни по ста вив за вдан ня скла с ти зве де ну по вну
біб ліо гра фію про Ра дян сь ку Укра ї ну (спро ба не вда -
лась. – В. К.), ви зна ний ав то ри тет у га лу зі біб ліо гра фії
М. Здо б нов, при че т ний до пе р ві с ної на мі т ки пла ну ці єї
ро бо ти, пи сав Фе до ру Пи ли по ви чу, що не ми с лить ці єї
гра н ді о з ної пра ці без йо го уча с ті.

Не оці не нний вне сок зробив Ф. Ма к си ме н ко в
опис ста ро дру ків. Ті, хто сьо го дні по чи нає пра цю ва ти
з ін ку на бу ла ми, од но ча с но з те о ре ти ч ни ми пра ця ми
має про сту ді ю ва ти йо го по ка ж чик, при свя че ний ки ри -
ли ч ним ста ро дру кам [3].

Ф. Ма к си ме н ко – тво рець фу н да ме н та ль них
праць, не цу ра в ся ре ко ме н да цій ної біб ліо гра фії, під го -
ту ва в ши по сі б ник до 700�літ тя м. Льво ва [4]; вів ак ти -
в ну до ві д ко во� бі б лі о г ра фі ч ну ро бо ту, ви сту пав з кни -
го зна в чи ми роз ві д ка ми, на ба зі на у ко вої бі б лі о те ки
Львів сь ко го уні вер си те ту ім. І. Фра н ка ор га ні зу вав по -
стій но ді ю чий се мі нар біб ліо гра фів.

Без ко ри с ли вий кон су ль тант, при скі п ли вий ре да к -
тор, спра в ж ній до слі д ник, ос но в ною ри сою яко го бу ла
на у ко ва об’ єк ти в ність, він не од но ра зо во да вав взі р ці,
як тре ба ре да гу ва ти, ре це н зу ва ти пра ці ко лег.

У ли с ті до Б. Бо д нар сь ко го з при во ду „Си н х ро ні с ти -
ч них таб лиць” М. Здо б но ва Фе дір Пи ли по вич за зна чав:
„Кни ж ку я бе г ло про смо т рел и хо чу вы ра зить свои пе р -
вые впе ча т ле ния о ней. Они мо гут быть очень по ве р х но -
с т ны и не ос но ва те ль ны. <…> А и са ма кни га и Ва ша ра -
бо та по её ре да к ти ро ва нию на сто ль ко зна чи те ль ны, что
от де лать ся од ной лишь по ве р х но с т ной бла го да р но с тью
бы ло бы гре хом с мо ей сто ро ны. <…> [Здо б нов] дал об -
ра зец для по дра жа ния би б ли о г ра фам дру гих на ро до в.
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1 Бібліографічні читання пам'яті українського бібліографа Федора Максименка. – Х., 2002. – С. 4.
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Ведь по до бных син хро ни с ти че с ких таб лиц, как бу д то
во о б ще в ми ро вой би б ли о г ра фии до сих пор не бы ло…”2

Да лі ав тор ли с та по дає пе ре лік уто ч нень і до по в -
нень на во сь ми сто рі н ках. Це спра в ді при клад ви со ко го
про фе сі о на лі з му. І важ ко уяви ти, яким об ся гом знань
во ло ді ла лю ди на, щоб пі с ля „по ве р хо во го” озна йо м лен -
ня зро би ти та кі ве ли кі за об ся гом до по в нен ня.

Ф. Ма к си ме н ко пік лу ва в ся, щоб ін фо р ма ція про
роз ви ток в Укра ї ні кни го ви дан ня, біб ліо гра фії, су мі ж -
них ди с ци п лін роз по всю джу ва лась і не пе ре кру чу ва -
лась. Ді ли в ся знан ня ми, над си лав до ку ме н ти, як що
ро зу мів, що во ни при не суть ко ристь. Як за зна чав ака -
де мік Я. Іса є вич: „...сво єю ді я ль ні с тю він про па гу вав
стиль ві ль но го роз по всю джен ня ін фо р ма ці ї”3.

З ча су ви пу с ку ви ще зга да но го біо бі б ліо гра фі ч но го
на ри су про Ф. Ма к си ме н ка прой ш ло де сять ро ків. За
цей пе рі од ви йшов дру ком на вча ль ний по сі б ник Н. Ко ро -
ле вич „У к ра їн сь кі біб ліо гра фи ХХ ст.” (К., 1998), в яко -
му зі бра но во є ди но всі, на той час, ма те рі а ли ви ще зга да -
ної се рії; Ха р ків сь ка дер жа в на на у ко ва бі б лі о те ка 
ім. В. Ко ро ле н ка про ве ла на у ко ві чи тан ня па м’я ті Ф. Ма -
к си ме н ка (2002), з’яв и ли ся но ві пу б лі ка ції у пре сі.

На пе ре до дні 110�ї рі ч ни ці від дня на ро джен ня вче -
но го з ме тою вша ну ван ня йо го па м’я ті фа хі в ця ми
НПБУ під го то в ле но роз ши ре ну до ві д ку і спи сок лі те ра -
ту ри для „Ка ле н да ря зна мен них і па м’я т них дат”. Оскі -
ль ки ти раж цьо го ви дан ня на ба га то пе ре ви щує на клад
ви ще зга да но го біо бі б ліо гра фі ч но го на ри су, то мо ж ли -
вість по зна йо ми ти ся з ді я ль ні с тю „па т рі а р ха укра ї н сь -
кої біб ліо гра фі ї” ма ти ме зна ч но бі ль ше ко ло чи та чів.

Під го то в ка ви дань, які б роз кри ва ли ді я ль ність ви -
да т них ді я чів кни ги по тре бує зна ч них по шу ко вих зу -
силь. До ре ч но зга да ти сло ва Ю. Ме же н ка про те, що,
за йма ю чись зби ран ням ма те рі а лів з іс то рії біб ліо гра -
фії, він пе ре ко на в ся, якою над зви чай но тя ж кою спра -
вою є зби ран ня ві до мо с тей про са мих біб ліо гра фів. Ли -

ше про не ба га тьох з них ві до мі да ні біо гра фі ч но го ха -
ра к те ру, і ли ше в де яких ви дан нях є від но с но по вні
спи с ки їх ніх праць4. Тож, щоб ство ри ти ос но ву для
більш ґрун то вно го ви вчен ня жит тя та ді я ль но с ті ві т чи -
з ня них ді я чів у цій га лу зі, НПБУ го тує до дру ку до ві д -
ник „У к ра їн сь кі біб ліо гра фи”.

У пер шо му ви пу с ку – зі бра но ві до мо с ті про 345
осіб (бі ль шість із них су про во джу ють ся фо то гра фі я -
ми). Зо к ре ма, вмі ще но ма те рі а ли про Ф. Ма к си ме н ка.
Сво го ча су про фе сор, до к тор фі ло ло гі ч них на ук 
Ф. По гре бен ник за зна чав, що пра ці, ав то ра ми яких є
ви да т ні біб ліо гра фи і які з рі з них при чин ста ли важ ко -
до сту п ни ми, тре ба пе ре ви да ва ти. По �пе р ше, во ни мі с -
тять цін ну ін фо р ма цію, по �дру ге – є взі р ця ми і своє рі -
д ни ми під ру ч ни ка ми, за вдя ки яким мо ж уть по гли б лю -
ва ти свої знан ня су час ні біб ліо гра фи.

Це, без сум ні ву, сто су єть ся й до ро б ку Ф. Ма к си -
ме н ка. Вче ний гі д ний вдя ч ної па м’я ті на ща д ків, а ми
ма є мо не втра ти ти йо го на пра цю ван ня, ви ко ри с то ву -
ва ти їх у сво їй ді я ль но с ті.

Ва р то на га да ти сло ва Е. Ка си н ця (Нью� йо рк сь ка
пу б лі ч на бі б лі о те ка) про те, що біб ліо гра фі ч на спа д щи -
на Ф. Ма к си ме н ка „ще де ся т ки ро ків при но си ти ме ко -
ристь уче ним з обох бе ре гів Ат ла н ти ки, оскі ль ки <він>
за па лив ба га то ін те ле к ту а ль них во г нищ за час сво го
86�рі ч но го пе ре бу ван ня на зе м лі. Во г нищ, які в сьо го -
дні ш ній по ст ра дян сь кій Укра ї ні го рять все яс к ра ві ше”5.

Спи сок лі те ра ту ри
1. Ко ро ле вич Н.Ф. Біб ліо граф Фе дір Пи ли по вич Ма к си -

ме н ко (1897�1983): Біо бі б ліо гр. на рис. – К., 1995. – 48 с. –
(Ви да т ні ді я чі укр. кн.; Вип. 6).

2. Ма те рі а ли до крає зна в чої біб ліо гра фії Укра ї ни,
1847�1929: Спи сок біб ліо гр. пр., що сто су ють ся окре мих мі с це -
во с тей УРСР, Бе са ра бії, До ну і Кри му. – К., 1930. – ХХ, 264 с.

3. Ки ри ли ч ні ста ро дру ки укра ї н сь ких дру ка рень, що збе -
рі га ють ся у Львів сь ких збі р ках (1574�1800): Звед. кат. – Л.:
Ви ща шк., 1975. – 126 с. 

4. 700�річ чя Льво ва: Ко рот. ре ком. по кажч. – Л.,
1956. – 16 с.
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ІДНЕСЕНИЙ настрій присутніх, святково офор -
млені приміщення і різноманітні виставки
змістовних і гарно виданих книг, старовинна
музика у виконанні інструментального дуету –

усе це стало ознаками справжнього свята, яке від -
булось у Національній парламентській бібліотеці
України (НПБУ) 20 квітня 2007 року. Тут проходив
Фестиваль української книги та читання, який було
присвячено Року української книги, що нині триває
відповідно до Указу Президента України В. Ющенка.

Мати читаюче, прихильне до книги покоління –
прин ципове завдання не тільки для освітян, біблі о те -
карів, а й для де р жави в цілому.

Тому НПБУ за
своїм статусом, і
професійною пот ре бою постійно приділяє увагу  і ро -
зширює дія ль ність з попу ляризації української книги.
В бібліотеці регулярно пре зентується продукція
кращих українсь ких видав ництв, зокрема, в лютому
2007 року відві ду вачі знайомилися з книжками
харківського видав ни цтва „Акта”. Цей захід, що
також проводився в рам ках Року української книги,
широко висвітлю вався засо бами масової ін формації.

Яку ж саме літературу українських видавництв
най більше полюбляють і читають наші спів грома дя ни?
Це важливо знати як бібліотекарям, так і видав цям.

Л. Бейліс

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ 
ТА ЧИТАННЯ

РР ІІ КК
УУ КК РР АА ЇЇ НН СС ЬЬ КК ОО ЇЇ

КК НН ИИ ГГ ИИ

ПП

2 Бібліографічні читання пам'яті українського бібліографа Федора Максименка. – Х., 2002. – С. 28.
3 Бібл. вісн. –1994. – № 4. – С. 30.
4 Книга. – М., 1960. – Вип. 3. – С. 420.
5 Бібл. вісн. – 1994. – № 4. – С. 30.
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Щоб відповісти на це запитання, відділ науково-дос лід -
ни цької роботи НПБУ розробив і розіслав по всіх
ОУНБ ан ке ти, в яких  запропонував назвати лі де рів 
ре й тингу у чо тирьох номінаціях. Крім того, виз на чалися
ви дав ниц тва, чия продукція має найбі ль ший попит
серед корис тувачів бібліотек. Участь в ан ке  ту ванні взя -
ли 2,5 тис. бібліотекарів і користувачів. Організатори
до с ліджен ня навіть не очікували такої активності, яка
свідчить про те, що питання розвитку вітчизняного кни -
говидан ня і книгорозповсюдження дуже хвилюють
спільноту.

Саме такий ракурс вивчення було згодом високо
оцінено і видавцями, адже якість книги визначається не
стільки тиражем, скільки тим, наскільки активно її
читають. Національне книговидання і книгорозпов сю д  -
ження – явище знакове, промовисте. Його якісне (або
ж неякісне) функціонування є прямим свідчен ням тур -
боти владних органів про сучасне і майбутнє дер жави, її
міжнародний імідж, про цілеспрямовану по лі тику щодо
побудови внутрішнього інформацій но го простору як
фундаменту для розвитку економіки, науки, освіти,
культури держави в цілому і кожної окремої людини.

Результати проведеного рейтингу такі:
У номінації «Українська художня книга» на пер -

шому місці – книга „Солодка Даруся” М. Матіос (ви -
давництво „Піраміда”), на другому –„Брамник”  Ма -
рини і Сергія Дяченків (видавництво „Зелений пес”),
на третьому – дві книги О. Забужко:  „Друга спроба.
Вибране” та  „Сестро, сестро” (видавництво „Факт”).

У номінації «Зарубіжна художня книга (в
перекладах)» перше місце присуджено книзі
„Парфуми” Патріка Зюскінда (видавництво „Фоліо”),
друге – „Код да Вінчі” Дена Брауна (видавництво
„Книжковий клуб”), третє –  „Майстер і Маргарита”
М. Булгакова (видавництво „Фоліо”).

У номінації «Наукова та науково-популярна
книга»: на першому  місці  – „Історія українського
козацтва” в 2-х томах за ред. В. Смолія (видавництво
„Києво-Могилянська академія”), на другому –„Укра -
їнський літопис вбрання” З. Васіної (видавництво
„Мистецтво”), на третьому місці –„Гетьмани і
монархи” Т. Чухліба (видавництво „Арістей”).

У номінації «Довідкові видання» перше місце
посіли «Новий довідник „Українська мова. Українсь ка
література”» та «Новий довідник „Історія Украї ни”»
(видавництво „Казка”); друге місце –„Словник-довід -
ник з культури української мови” (видавництво
„Знання”); третє –„Великий тлумачний словник
української мови” (видавництво „Фоліо”).

Серед видавництв за кількістю названих
видань у лідери вийшли:

„Фоліо” – перше місце; „Наукова думка” –  друге
місце;  „Факт” – третє місце.

Працівники НПБУ зробили все для того, щоб
Фес  тиваль був представницьким, а його програма змі -
с   тов ною. На нього були запрошені представники
видав ництв, а також письменники і бібліотекарі з
багатьох ре гі онів України. Організаторами заходу ста -
ли Мініс терство культури і туризму України, На ці о -
нальна парламентська бібліотека України, На ціо на -

льна Рада з питань культури і духовності при Пре зи -
дентові України, Українська бібліотечна асо ці а ція, Ук -
ра їнська асоціація книговидавців та книго роз по всю д -
жувачів. Інформаційну підтримку Фестивалю здій -
снювали газети «Друг читача», «Культура і жит тя»,
журнали «Бібліотечна планета», «Книжник review».

Почесні дипломи вручав голова Національної
Ради з питань культури і духовності при Пре зи дентові
Ук раїни, директор Інституту літератури НАН
України, дійсний член НАН України М. Жулинський. 

Гості з великим зацікавленням ознайомилися з
підготовленими виставками лауреатів – книг і видав -
ництв. Крім того, експонувалася виставка документів
із фондів НПБУ „Українська книга: від мину лого  – у
майбутнє”, яка розкривала, зокрема, законо давчі та
нормативні аспекти видавничої справи, новітні дру -
карські технології, світовий досвід книговидання.
Окремі розділи виставки присвячувалися ролі чи тан -
ня, книжки в сучасному суспільстві. Також де мон -
стру ва лися власні видання НПБУ.

В конструктивній і зацікавленій розмові щодо
проблем читання, книговидавництва і книгорозпов -
сюд  жен  ня в Україні під час церемонії нагородження,
«круглого столу» „Книга. Бібліотека. Читач”, зустрічі
з відомими українськими письменниками взяли ак тив -
ну участь генеральний директор НПБУ Т. Вилег жа ні -
на, яка відкрила фестиваль, заступник голови Комі те -
ту Верховної Ради України з питань культури і ду хо в -
но сті Л. Танюк, президент Української асоціації ви да в  -
ців та книгорозповсюджувачів О. Афонін, зас туп ник
міністра культури і туризму України О. Бенч,  го лова
На ціо наль ної Ради з питань культури і ду хов но с ті при
Пре  зи дентові України, директор Інсти туту літе ратури
НАН України, дійсний член НАН України М. Жу -
линський, автори-лауреати, видавці, біб ліотекарі. 

Модератори спілкування О. Афонін і Т. Вилег жа  -
ніна і з точки зору книговидавництва, і з точки зо ру
діяльності бібліотек підкреслили необхідність за без -
печення доступності для читачів сучасних та ак ту аль -
них українських видань. Також йшлося про недос ко -
на лість системи сповіщення щодо друку і роз пов сюд  -
ження книг по всій території країни, включаючи
периферійні та від далені місцевості, захаращеність і
пе реван  таженість застарілими виданнями бібліотеч -
них фондів і відсут ність гарантованого фінансування
їх ньо го оновлення та планомірного розвитку.

Хоча проблеми в українському книговидавництві
є очевидними і в залі бібліотеки прозвучало багато
кри тич них, гострих висловлювань, проте були й опти -
містичні твердження: українське книговидання існує
та розвивається, хоч і повільно. Свідченням цього ста -
ли стенди з продукцією видавництв, що були встано -
влені у залі, де проходив Фестиваль. 

Висувалися конкретні пропозиції щодо дій, які б
сприяли кращому забезпеченню книжкою населення
України. Серед них: розвивати всі ланки книго роз по в -
сюдження, зокрема, відкрити в кожному райцентрі,
місті хоча б по одному книжковому складу і книгарні;
доводити можновладцям, що книга – не тільки товар,
який може приносити прибуток, що, коли від кри ва єть -Р
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ся новий книжковий магазин чи бібліотека, затре бу -
ваність вже існуючих подібних закладів не змен шує ть -
ся, а зростає. Задля подолання байдужості чи но в ників
до української книги  пропонувалося акти вніше за лу ча  -
ти їх до різноманітних соціокультурних за ходів, у яких
вони б могли проявити свою ос ві че ність і еру ди цію; ре -
гулярно проводити їхнє анке ту ван ня щодо знан ня су ча -
сної української літератури, а також роз ши рю вати уяв -
лення стосовно видового різноманіт тя книг. Треба до -
водити до представників влади думку, що бібліотека –
не склад духовних цін но стей, а необхідна складова
механізму самовід тво рення суспільства.

Йшлося  у виступах і про невисоку кваліфікацію
продавців книгарень, які здебільшого не володіють
необхідними знаннями для популяризації книг. 

Зазначалося, що оскільки інтелігенція особливо
зацікавлена в якісній інформації і нових документах, є
сенс її об’єднання в міжпрофесійні асоціації для
вирішення культурологічних проблем.

Значну увагу було приділено і суто бібліотечним
проблемам. Особливо гострими є питання форму ван ня
фондів. Наприклад, Богуславська ЦБС Київської об ла -
сті впродовж десяти років не отримала на комп ле кту -
вання жодної копійки. Три роки не одержують кош ти
на ці цілі і деякі ОУНБ. Неповною мірою ви ко нуються
Закон України і Постанова Кабміну про обо в’я зковий
бібліотечний примірник. Майже нездо лан ною пере по -
ною для оперативного, наукового і від по від ного чи таць -
ким потребам розвитку фондів стали сум нозвісні тен -
дери, передбачені Законом України про державні

закупівлі для бюджетних організацій. Да леко не всі ас -
пекти бібліотечної діяльності якісно регла ментуються
Законами і підзаконними актами Ук раїни.

Але ці обставини не знімають відповідальності з
книговидавців, бібліотекарів, розповсюджувачів кни -
ги. Як зазначив у своєму привітанні учасникам Фес ти -
валю міністр культури і туризму України Ю. Бо гуць -
кий: „Ук ра їнське суспільство сьогодні потребує роз -
вит ку кни говидавничої та бібліотечної справи як чин -
ників освіти і науки, складників загального блага, що
спри яють соці а лізації особистості. Українська книга
повин на займати чільне місце в житті кожної людини,
твір кожного ук раїнського письменника повинен мати
шанс побачити світ і знайти свого читача, а полиці ук -
ра їн ських біб лі отек повинні поповнюватися новими
книж ковими перлами”.

Деякі «таємниці» своєї творчості розкрили перед
учасниками фестивалю запрошені письменники. 
Ю. Му  ш  кетик навів конкретні життєві приклади, які
свідчать, що тільки час і пам’ять народна визначають
місце в історії кожного митця та літературного твору. 
І. Роз добудько розповіла, як виникають в її уяві образи
героїв її романів та окремі сюжетні лінії. Л. Лузіна по ді -
лилася історією своїх стосунків із Києвом – рідним міс -
том, яке стало для письменниці джерелом натхнення. 

Прагнучи донести всі гострі проблеми, що обго -
во рювалися на Фестивалі і потребують розв’я зання,
до  керівних органів держави, учасники за ходу од -
ностайно проголосували за Звер нення, яке на -
во диться нижче.

ЗВЕ Р НЕН НЯ
уча с ни ків кру г ло го сто лу „Кни га. Бі б лі о те ка. Чи тач” 

м. Ки їв. 20 кві т ня 2007 ро ку

Ми, уча с ни ки кру г ло го сто лу „Кни га. Бі б лі о те ка. Чи тач” – кни го ви да в ці, біб ліо те ч ні пра ців ни ки, пред -

ста в ни ки гро мад сь ких ор га ні за цій – зве р та є мо ся до Вер хо в ної Ра ди Укра ї ни, Пре зи де н та Укра ї ни, Ка бі не ту Мі -

ні с т рів Укра ї ни із за кли ком про спри ян ня роз ви т ку кни го ви да в ни чої спра ви, кни го ро з по в сю джен ня та біб ліо -

те ч ної спра ви в Укра ї ні.

Укра ї на має не про по р цій но ни зь кий до по треб сво го на се лен ня рі вень кни го ви дан ня, кни го ро з по в сю -

джен ня та за без пе чен ня пу б лі ч них бі б лі о тек су час ною лі те ра ту ро ю.

На ко ж но го жи те ля на шої дер жа ви при па дає 1,15 ви да ної кни ги на рік, що в чо ти ри ра зи ме н ше, ніж у Ро -

сії чи Бі ло ру сі.

Ме ре жа кни ж ко вих ма га зи нів по стій но зме н шу є ть ся.

Кі ль кість книг, що над хо дять до пу б лі ч них бі б лі о тек, у три з по ло ви ною ра зи ме н ша від між на ро д них ста -

н да р тів. Фо н ди за га ль но до сту п них кни го збі рень пе ре ва н та же ні мо ра ль но за ста рі ли ми до ку ме н та ми, при дба -

ни ми ще за ра дян сь ких ча сів.

Іс ну ю ча си с те ма дер жа в них за ку пі вель по зба в ляє бі б лі о те ки мо ж ли во с ті фо р му ва ти свої фо н ди від по ві д -

но до за пи тів ко ри с ту ва чів, ні ве лює та кі прин ци пи ком пле к ту ван ня біб ліо те ч них фо н дів, як на у ко вість, опе ра -

ти в ність, якість.

Пе ре лі че ні про бле ми не мо жуть бу ти ви рі ше ні су б’єк та ми ви да в ни чої спра ви чи біб ліо те ч ни ми пра ців ни -

ка ми.

Для по до лан ня кри зо вих явищ у сфе рі кни го ви дан ня, кни го ро з по в сю джен ня та біб ліо те ч ної спра ви не об -

хід не те р мі но ве втру чан ня дер жа ви.

Пер шо че р го ви ми за вдан ня ми, на наш по гляд, є:

1.  При йн ят тя дер жа в них про грам:

�    з під три м ки кни го ви да в ни чої спра ви;

�    по пов нен ня та збе ре жен ня фо н дів пу б лі ч них бі б лі о тек;

�    по пу ля ри за ції кни ги та чи тан ня;

2.  Вне сен ня змін до но р ма ти в них ак тів, що ре гу лю ють дер жа в ні за ку пі в лі в Укра ї ні, з ме тою пе ре гля ду

про це ду ри за ку пі в лі бі б лі о те ка ми книг;

3.  Роз ро б ка со ці а ль них но р ма ти вів на дан ня на се лен ню біб ліо те ч них по слуг.

Спо ді ва є мо ся на під три м ку на ших про по зи цій та при йн ят тя від по ві д них дер жа в них рі шень.Р
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАУКОВОJМЕТОДИЧНИХ

ПОСІБНИКІВ У ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВОJПЕДАГОГІЧНІЙ

БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ім. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

СС ТТ ОО РР ІІ НН КК АА
ММ ЕЕ ТТ ОО ДД ИИ СС ТТ АА

Стаття на конкретних прикладах демонструє широкий спектр різновидів науково#методичних
посібників, які забезпечують багатоаспектний супровід діяльності бібліотек галузі освіти

ДОСКОНАЛЕННЯ ді я ль но с ті осві тян сь ких бі б лі о тек
Укра ї ни, під ви щен ня ква лі фі ка ції пра ців ни ків цих
за кла дів у су час них умо вах ба га то в чо му по в’я за ні
з ме то ди ч ним за без пе чен ням їх ньої ро бо ти, за сто -

су ван ням си с те м но го під хо ду, зо к ре ма у під го то в ці та
роз по всю джен ні ме то ди ч них ви дань. Ці по сі б ни ки  го ту -
ють ме то ди ч ні центри рі з них рі в нів і форм вла с но с ті. 

Ві до мий су час ний ро сій сь кий бі б лі о те ко зна вець 
А. Ва нє єв у сво їй пра ці „Ме то ди че с кое обе с пе че ние би б -
ли о те ч ной де я те ль но с ти” [3] ви су ває пе в ні ви мо ги до
під го то в ки ме то ди ч них по сі б ни ків для бі б лі о те к. Зо к ре -
ма, він підкреслює, що во ни по ви нні:

–– від дзе р ка лю ва ти до ся г нен ня те о рії і прак ти ки
біб ліо те ч ної спра ви – як у сво їй кра ї ні, так і за ко р до ном;

–– ґру н ту ва ти ся на ви вчен ні прак ти ч но го до сві ду і
ске ро ву ва ти на впро ва джен ня пе ре до вої біб ліо те ч ної
прак ти ки;

–– бу ти чі т ки ми та кон к ре т ни ми, роз кри ва ти си с те -
му й ме то ди ку ро бо ти;  

–– про бу джу ва ти тво р чу ду м ку бі б лі о те ка рів, вчи -
ти їх ана лі зу ва ти  та оці ню ва ти свою ді я ль ність.

Та кож він за зна чає, що до си с те ми ме то ди ч них ви -
дань вхо дять ма те рі а ли, рі з но ма ні т ні як за  змі с том, так і
за фо р мою, а са ме: прак ти ч ні по сі б ни ки, ме то ди ч ні ли с -
ти, ме то ди ч ні роз ро б ки, на вча ль ні пла ни, ін стру к ти в -
но8ме то ди ч ні ма те рі а ли, ін фо р ма цій ні ли с т ки, бро шу ри
про до свід ро бо ти то що. Роз ви ток си с те ми ме то ди ч них
ви дань йде шля хом їх ньої ди фе ре н ці а ції, що спри чи нює
під го то в ку ви дань рі з них ти пів і ви дів. Ви ди ме то ди ч них
ви дань, у свою чер гу, по ді ля ють ся на де кі ль ка груп. 

Це, по 8пе р ше, ме то ди ч ні по сі б ни ки, які ма ють
вклю ча ти по ра ди що до ор га ні за ції й ме то ди ки ро бо ти в
бі б лі о те ках від по ві д но го ти пу або ви ду за рі з ни ми на пря -
ма ми та окре ми ми лан ка ми їх ньої ді я ль но с ті. До дру гої
гру пи на ле жать ін стру к ти в но8 ме то ди ч ні по сі б ни ки, які
ви зна ча ють най більш ра ці о на ль ний по ря док ви ко нан ня
тих або ін ших біб ліо те ч них про це сів та ре г ла ме н ту ють рі -
з ні лан ки ді я ль но с ті бі б лі о те к. 

Ін стру к ти в но8 ме то ди ч ні по сі б ни ки по ді ля ють ся на:
прак ти ч ні по сі б ни ки, ме то ди ч ні ли с ти та ме то ди ч ні роз -
ро б ки, упо ря д ко ва ну і ко мен то ва ну ре г ла ме н ту ю чу до -
ку ме н та цію, ін стру к ти в но8 ме то ди ч ні ма те рі а ли, ме то ди -
ч ні ре ко ме н да ці ї.

Ще од на гру па ме то ди ч них ви дань спря мо ва на  на
до по мо гу ор га ні за ції та про ве ден ню за нять у си с те мі під -
ви щен ня ква лі фі ка ції та пе ре під го то в ки біб ліо те ч них ка -
д рів. До них від но сять ся від по ві д ні на вча ль ні пла ни, на -
вча ль но8 ме то ди ч ні ма те рі а ли.

Осо б ли ву гру пу ме то ди ч них ви дань скла да ють ті,
що ін фо р му ють бі б лі о те ка рів про ді я ль ність бі б лі о тек та
но ві т ні до ся г нен ня біб ліо те ч ної те о рії, ме то ди ки і прак -
ти ки. Ме то ди ч ні центри ви да ють рі з ні ви ди ін фо р ма цій -
них по сі б ни ків: фа хо ві жу р на ли, ін фо р ма цій ні ли с ти, бю -
ле те ні, те зи до по ві дей кон фе ре н цій і на рад, зве де ні пла -

ни ме то ди ч -
ної ро бо ти.

Є і та ка
гру  па ме то ди ч них ви дань, як опис біб ліо те ч них но во вве -
день.  Це бро шу ри, збі р ни ки ма те рі а лів про до свід ро бо -
ти бі б лі о тек, зо к ре ма за ре зуль та та ми на у ко во8 пра к ти ч -
них кон фе ре н цій. У цих ви дан нях на під ста ві гли бо ко го
ви вчен ня уза галь ню ють ся но во вве ден ня у біб ліо те ч ній
прак ти ці.  

Окре мою гру пою ме то ди ч них ви дань є біб ліо гра фі -
ч ні по сі б ни ки на до по мо гу ви вчен ню спе ці а ль ної бі б лі о -
те ко зна в чої лі те ра ту ри. Ме то ди ч ни ми центра ми ви да -
ють ся ін фо р ма цій ні та ре ко ме н да цій ні по ка ж чи ки, огля -
ди ме то ди ч них ви дань, ре це н зії на них.

І остан ня гру па – це ви дан ня ком пле к с но го ха ра к те -
ру, се ред яких мо ж на на зва ти ме то ди ч но8 бі б лі о г ра фі ч ні
по сі б ни ки та біб ліо те ч ні збі р ни ки.  

Су ку п ність усіх ви дів ви ще за зна че них ме то ди ч них
ма те рі а лів до зво ляє здій с ню ва ти все бі ч ний ме то ди ч ний
су про від біб ліо те ч ної ді я ль но с ті, вклю ча ю чи ра ці о на ль не
і об ґру н то ва не пла ну ван ня,  без пе ре р в ну осві ту фа хі в ців. 

Дер жа в на на у ко во8 пе да го гі ч на бі б лі о те ка Укра ї ни
(ДНПБУ) ім. В.О. Су хо млин сь ко го, яка є  про ві д ним ко -
ор ди на цій ним і на у ко во8 ме то ди ч ним центром бі б лі о тек
осві тян сь кої га лу зі, за шість ро ків сво го іс ну ван ня на пра -
цю ва ла зна ч ний до свід з під го то в ки ме то ди ч них ви дань.
От же, ме та ці єї стат ті – ви сві т ли ти си с те м ний під хід бі б -
лі о те ки до ці єї ро бо ти і по ка за ти весь спектр ме тодич них
по сі б ни ків, під го то в ле них бі б лі о те ко ю.

Ряд ви дань спря мо ва но на вдо с ко на лен ня прак ти ч -
ної ді я ль но с ті осві тян сь ких ін фо р ма цій них уста нов.

Для най більш чи с лен ної скла до вої ме ре жі осві тян -
сь ких кни го збі рень – шкі ль них бі б лі о тек – впе р ше в
Укра ї ні ко ле к ти вом на у ко вців  ДНПБУ ім. В. О. Су хо -
млин сь ко го укла де но прак ти ч ний по сі б ник „О р га ні за ція
ро бо ти бі б лі о те ки за га ль но ос ві т ньо го на вча ль но го за -
кла ду” [4]. Йо го укла да чі тра к ту ють та ку бі б лі о те ку як ці -
лі с ну си с те му, ді я ль ність якої на ці ле но на за до во лен ня
ін фо р ма цій них по треб усіх ка те го рій ко ри с ту ва чів, да ють
ком пле к с не уяв лен ня що до ос но в них на пря мів ро бо ти
шкі ль ної кни го збі р ні, орі є н ту ють шкі ль но го бі б лі о те ка ря
на під ви щен ня сво го про фе сі о на лі з му. Вклю че ні до по сі -
б ни ка офі цій ні ма те рі а ли та ме то ди ч ні ре ко ме н да ції
(кон су ль та ції) спря мо ва ні на впро ва джен ня і по ши рен ня
ефе к ти в них ме то дів на до по мо гу по ліп шен ню ді я ль но с ті
шкі ль ної бі б лі о те ки. До по сі б ни ка та кож увійш ли під го -
то в ле ні пра ців ни ка ми від ді лу на у ко во го опра цю ван ня і
ка та ло гі за ції до ку ме н тів ДНПБУ ім. В. О. Су хо млин сь ко го
укра ї но мо в ні „Ре ко ме н да ції що до за сто су ван ня таб лиць
ББК у шкі ль них бі б лі о те ках Укра ї ни”, роз ро б ка яких по -
яс ню єть ся тим, що таб ли ці ББК, ко т рі ви да ні в Мо с к ві
1998 р., до шкі ль них бі б лі о тек Укра ї ни прак ти ч но не по -
тра пи ли. Та во ни ба га то в чо му й не від по ві да ють по тре -
бам укра ї н сь кої біб ліо те ч ної на у ки і прак ти ки. По сі б ник

І. Хемчян УУ



отри ма ли по над 5 тис. шкі ль них бі б лі о те ка рів, які вже ак -
ти в но ви ко ри с то ву ють йо го у сво їй ро бо ті. 

Се ред ви дань ці єї гру пи – по сі б ник “А но ту ван ня як
про цес ана лі ти ко8 си н те ти ч ної пе ре ро б ки ін фо р ма ці ї» [2]
із се рії “На до по мо гу пра ців ни кам осві тян сь ких бі б лі о-
те к”, під го то в ле ний канд. іст. на ук В. Лу то ви но во ю. 

Ана лі ти ко8 си н те ти ч не пе ре ро б лен ня ін фо р ма ції по -
тре бує не тіль ки спе ці а ль ної ви щої, але й без пе ре р в ної
пі с ля ву зів сь кої осві ти. Адже, як сві д чить до свід, укла -
дан ня біб ліо те ч ни ми пра ців ни ка ми ано та ції – най більш
тво р чий і су б’єк ти в ний про цес із усіх про це сів ана лі ти -
ко8 си с те ма ти ч но го об ро б лен ня до ку ме н тів. Він най менш
фо р ма лі зо ва ний і то му ви ма гає від ано та то ра най ви що -
го про фе сі о на лі з му. Ви ще за зна че ний по сі б ник, на на шу
ду м ку, по зи ти в но спри я ти ме са ме цьо му про це су. Го ло -
вною ме тою ви дан ня є озна йо м лен ня прак ти ч них пра ців -
ни ків на у ко вих осві тян сь ких бі б лі о тек із су час ни ми на у -
ко во8 ме то ди ч ни ми під хо да ми до про це су ано ту ван ня
до ку ме н тів. Ви дан ня на си че не зна ч ною кі ль кі с тю ілю с т -
ра ти в них ма те рі а лів, які до сить вда ло до по в ню ють і кон -
к ре ти зу ють те о ре ти ч ні по ло жен ня що до ано ту ван ня. 

Ко ри с ним для прак ти ч ної ро бо ти фа хі в ців є по сі б -
ник „У к ла дан ня дру ко ва них ка та ло гів книг гра ж дан сь ко -
го дру ку (XVIII – по ча ток XX ст.) із фо н дів бі б лі о те ки” [8].
У ньо му по да но по ра ди що до ор га ні за ції ро бо ти зі ство -
рен ня ка та ло гів, роз кри то прин ци пи до бо ру ма те рі а лів,
осо б ли во с ті біб ліо гра фі ч но го опи су, а та кож ре ко ме н да -
ції що до фо р му ван ня до ві д ко во8 по шу ко во го апа ра ту на -
у ко вих тво рів.

Ба га то се ред бі б лі о тек осві тян сь кої ме ре жі ма ють
без цін ні, уні ка ль ні фо н ди, це, в пе р шу чер гу, ДНПБУ 
ім. В. О. Су хо млин сь ко го, а та кож Львів сь ка об ла с на на -
у ко во8 пе да го гі ч на бі б лі о те ка, бі б лі о те ка Ін сти ту ту пси хо -
ло гії ім. Г. С. Ко с тю ка, кни го збі р ні об ла с них ін сти ту тів
під ви щен ня пе да го гі ч ної осві ти  (да лі – ІП ПО),  ВНЗ то -
що. Ви ко ри с тан ня ви ще за зна че но го ме то ди ч но го по сі б -
ни ка при укла дан ні осві тян сь ки ми кни го збі р ня ми дру ко -
ва них ка та ло гів на дасть мо ж ли вість по збу ти ся по ми лок.

На сту п ну гру пу ме то ди ч них ви дань, які го тує ДНПБУ
ім. В.О. Су хо млин сь ко го, скла да ють ін стру к ти в но8 ме то -
ди ч ні по сі б ни ки, перш за все – ме то ди ч ні ре ко ме н да ці ї.

Цей вид по сі б ни ків ба зу єть ся на ре зуль та тах на у ко -
вих до слі джень, ви вчен ні пе ре до во го біб ліо те ч но го до сві -
ду і про по нує най більш до ці ль ний по ря док ви ко нан ня
кон к ре т них біб ліо те ч них ро біт. На від мі ну від ре г ла ме н ту -
ю чих та ін стру к ти в них до ку ме н тів, ре ко ме н да ції не є ди ре -
к ти ва ми, бе з у мо в но обо в’я з ко ви ми  для всіх бі б лі о те к. Во -
ни скла да ють ся на під ста ві екс пе ри ме н та ль ної пе ре ві р ки
но ва цій на прак ти ці, мо жуть бу ти ре зуль та том ши ро ко го
об го во рен ня тих чи ін ших пи тань біб ліо те ч ної ро бо ти. 

Так, на у ко вця ми ДНПБУ ім. В. О. Су хо млин сь ко го
під го то в ле но ме то ди ч ні ре ко ме н да ції „Тра ди цій ні ка та -
ло ги на у ко вих бі б лі о тек осві тян сь кої га лу зі” [7] для на у -
ко во- пе да го гі ч них бі б лі о тек, спе ці а ль них на вча ль них
пе да го гі ч них бі б лі о тек об ла с них ІП ПО, спе ці а ль них на у -
ко вих бі б лі о тек, уста нов про фе сій но8 пе да го гі ч но го на -
вчан ня Укра ї ни, вклю ча ю чи бі б лі о те ки ВНЗ пе да го гі ч но -
го та ін же не р но8 пе да го гі ч но го про фі лів ІІІ– ІV рі в нів ак ре -
ди та ції, які вра хо ву ють га лу зе ву спе ци фі ку ка та ло гі зу -
ван ня. Ви ко ри с тан ня до да т ків по сі б ни ка спри я ти ме роз -
ро б лен ню ін стру к ти в но8 но р ма ти в ної до ку ме н та ції з пи -
тань ка та ло гі за ції,  слу гу ва ти ме зра з ком для під го то в ки
вла с них ма те рі а лів.

Про по но ва не ви дан ня, за умо ви тво р чо го під хо ду
до ви ко ри с тан ня за про по но ва но го ма те рі а лу і вра ху ван -
ня осо б ли во с тей сво єї бі б лі о те ки, до зво лить най більш

по вно ви ко ри с то ву ва ти вну т рі шні ре зе р ви бі б лі о тек, ра -
ці о на ль но ви рі шу ва ти пи тан ня ор га ні за ції пра ці, під но -
си ти якість та опе ра ти в ність від по ві д них про це сів на у ко -
во го опра цю ван ня й ка та ло гі зу ван ня до ку ме н тів, спри я -
ти ме ефе к ти в но му ви ко ри с тан ню ка та ло гів.

Для спе ці а ль них на вча ль но8 пе да го гі ч них бі б лі о тек
ін сти ту тів пі с ля ди п ло м ної пе да го гі ч ної осві ти під го то в ле -
но ме то ди ч ні ре ко ме н да ції “Пла ну ван ня та зві т ність бі б -
лі о те ки Ін сти ту ту пі с ля ди п ло м ної пе да го гі ч ної осві ти” [5].
По сі б ник від дзе р ка лює про це си,  які при та ман ні су час ній
тех но ло гії і вра хо ву ють  роз ши рен ня фу н к цій бі б лі о тек
ІП ПО в су час них умо вах, їх ню по сту по ву транс фо р ма цію
в об ла с ні біб ліо те ч но8 ін фо р ма цій ні центри з пе да го гі -
ко8пси хо ло гі ч них пи тань, а та кож за без пе чу ють від по ві -
д ні змі ни у фо р му ван ні ін фо р ма цій но го ре сур су, біб ліо -
те ч но8 бі б лі о г ра фі ч но му об слу го ву ван ні осві тян, на у ко -
во8 ме то ди ч но му за без пе чен ні осві тян сь ких бі б лі о те к.

З 2004 ро ку ви ще на з ва ні ме то ди ч ні ма те рі а ли впро -
ва дже но у прак ти ку ро бо ти 27 бі б лі о тек ІП ПО. Але слід за -
зна чи ти, що на сьо го дні тіль ки у Дніп ро пе т ров сь ко му, За -
ка р пат сь ко му, Ки їв сь ко му, Кі ро во град сь ко му ім. В. Су  хо -
млин сь ко го, Крим сь ко му, Лу ган сь ко му, Львів сь ко му,
Ми ко ла їв сь ко му, Пол та в сь ко му, Ха р ків сь ко му, Херсон -
сь ко му, Цен т ра ль но му ІП ПО Ака де мії пе да го гі ч них на ук
(АПН) Укра ї ни зві ти го ту ють ся на на ле ж но му про фе сій -
но му рі в ні. Для ре ш ти бі б лі о тек ха ра к те р ні по ми л ки, які
сві д чать про те, що по де ку ди біб ліо те ч ні пра ців ни ки по -
вні с тю або ча с т ко во не х ту ють ви мо га ми між де р жа в но го
ста н да р ту ГОСТ 7.20–2000 “Бі б лі о те ч на ста ти с ти ка” та
ме то ди ч ни ми ре ко ме н да ці я ми, під го то в ле ни ми їх нім го -
ло вним га лу зе вим ме то ди ч ним центром.  

Со ці а ль но8 по лі ти ч ні ре а лії сьо го ден ня, орі є н та ція
осві ти на мо дель без пе ре р в но го на вчан ня ма ють до сить
сут тє вий вплив не тіль ки на на вча ль ні за кла ди, але й на
шкі ль ні бі б лі о те ки. Адже са ме на них по кла да єть ся на -
вчан ня ді тей ін фо р ма цій ної куль ту ри, яке по ви нно ба зу -
ва ти ся на но вих прин ци пах і су час них ме то ди ч них за са -
дах. То му ду же своє ча с ни ми  ста ли під го то в ле ні на у ко -
вця ми ДНПБУ ім. В.О. Су хо млин сь ко го на у ко во8 ме то ди ч -
ні ре ко ме н да ції „Фо р му ван ня ін фо р ма цій ної куль ту ри
уч нів за га ль но ос ві т ніх на вча ль них за кла дів” [9]. Їх нім ос -
но в ним за вдан ням бу ло: роз крит тя фа к то рів ста но в лен ня
та змі с ту ін фо р ма цій ної куль ту ри в ін фо р ма цій но му су с -
пі ль с т ві; ви зна чен ня ба зо вих по нять; фо р му ван ня під хо -
дів до те о ре ти ч но го осми с лен ня та прак ти ч но го ви рі шен -
ня про бле ми від по ві д но го ви хо ван ня; окре с лен ня ро лі та
мі с ця бі б лі о тек у цих про це сах. Ви зна ча ють ся ме та, за -
вдан ня, стру к ту ра і зміст, а та кож осо б ли во с ті під го то в ки
та про ве ден ня за нять ку р су „О с но ви ін фо р ма цій ної куль -
ту ри” для уч нів за га ль но ос ві т ніх на вча ль них за кла дів.

Ра зом із вла с ни ми ме то ди ч но8 бі б лі о г ра фі ч ни ми ви -
дан ня ми, спря мо ва ни ми на по ліп шен ня ор га ні за ції ро -
бо ти бі б лі о тек осві тян сь кої ме ре жі та під ви щен ня яко с ті
біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня осві тян Укра ї ни, ДНПБУ
ім. В.О. Су хо млин сь ко го  пла нує на да ва ти до по мо гу осві -
тян сь ким кни го збі р ням у під го то в ці ни ми вла с них ви -
дань та на ла го ди ти ко ор ди на цію са ме у ви да в ни чій ді я -
ль но с ті. З ці єю ме тою бі б лі о те ка за по ча т ку ва ла у 2005
ро ці під го то в ку „Зве де но го пла ну ін фо р ма цій но8 ви да в -
ни чої ді я ль но с ті та ос но в них за хо дів з під ви щен ня ква лі -
фі ка ції біб ліо те ч них пра ців ни ків осві тян сь кої га лу зі” (да -
лі – Зве де ний план). Йо го роз ро б ка здій с ню ва ла ся в ра -
м ках на у ко во8 до с лі д ної те ми “Ство рен ня, ста но в лен ня і
роз ви ток осві тян сь ких бі б лі о тек Укра ї ни (Х–ХХ ст.)” (ке -
рі в ник – канд. іст. на ук, ди ре к тор  ДНПБУ ім. В.О. Су хо -
млин сь ко го П. Ро го ва).С
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Зве де ний план ко ор ди нує, уза галь нює та роз по всю -
джує ві до мо с ті що до ви да в ни чої ді я ль но с ті бі б лі о тек
осві тян сь кої ме ре жі Укра ї ни: ство рен ня на у ко вих ви -
дань, укла дан ня біб ліо гра фі ч них по сі б ни ків, ін стру к ти в -
но8 ме то ди ч них ма те рі а лів, а та кож від дзе р ка лює най -
більш зна ч ні за хо ди, спря мо ва ні на за без пе чен ня роз ви -
т ку пе да го гі ч ної на у ки, осві ти і прак ти ки, під ви щен ня
про фе сій но го рі в ня біб ліо те ч них пра ців ни ків. Зве де ний
план спри я ти ме ко ор ди на ції ро бо ти осві тян сь ких бі б лі о -
тек Мі ні с тер с т ва осві ти і на у ки (МОН) Укра ї ни та АПН
Укра ї ни, удо ско на лен ню їх ньої ді я ль но с ті та під ви щен ню
яко с ті ін фо р ма цій но го об слу го ву ван ня пе да го гі ч них і на -
у ко во8 пе да го гі ч них ка д рів.

Уча с ни ка ми Зве де но го пла ну є про ві д ні осві тян сь кі
бі б лі о те ки з рі з них об ла с тей Укра ї ни, зо к ре ма, Львів сь ка
та Ми ко ла їв сь ка об ла с ні на у ко во8 пе да го гі ч ні бі б лі о те ки,
книгозбірня На ці о на ль но го пе да го гі ч но го уні вер си те ту 
ім. М. Дра го ма но ва, бі б лі о те ки об ла с них ІП ПО, Центра -
ль ний ІП ПО, ВНЗ ІІІ– ІV рі в нів ак ре ди та ці ї. 

По ши рен ня до сві ду ро бо ти бі б лі о тек га лу зі та кож
від бу ва єть ся шля хом по пу ля ри за ції їх ньо го до ро б ку у
фа хо вих пе рі оди ч них ви дан нях, зо к ре ма у га зе ті „Шкі ль -
на бі б лі о те ка плюс”, на веб8 сай ті ДНПБУ ім. В.О. Су хо -
млин сь ко го, на на у ко во8 пра к ти ч них кон фе ре н ці ях, се мі -
на рах, “кру г лих сто лах” то що.

На ос та нок мо ж на за зна чи ти, що ви да в ни ча ді я ль -
ність ДНПБУ ім. В.О. Су хо млин сь ко го з під го то в ки ме то ди -
ч них ви дань уже за раз є сут тє вою до по мо гою осві тян сь -
ким бі б лі о те кам в ін фо р ма цій но му за без пе чен ні пе да го гі -
ч ної на у ки, осві ти і прак ти ки у ре гі о нах на шої дер жа ви.
Але для ство рен ня ще  ді є вішої си с те ми на у ко во8 ме то ди ч -
них по сі б ни ків по трі б на більш ті с на ко ор ди на ція ро бо ти
осві тян сь ких бі б лі о тек з ДНПБУ ім. В.О. Су хо млин сь ко го;
роз ши рен ня спе к т ра ме то ди ч них ви дань, що ви да ють ся
бі б лі о те ка ми – ме то ди ч ни ми центра ми,  та під ви щен ня їх -
ньої яко с ті; збі ль шен ня ти ра жу під го то в ле них ма те рі а лів
для за без пе чен ня фа хо вих по треб осві тян сь ких бі б лі о те -
ка рів, а та кож по пу ля ри за ція цих роз ро бок на сто рі н ках
про фе сій них ви дань.
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ТВОРЧІ СТОСУНКИ
БІБЛІОТЕКИ

В. Ге ре ліс
Ша х тар сь ке мі с те ч ко Пе р во -

майськ, що на Лу га н щи ні, ба га те
сво єю іс то рі єю, тру до ви ми зве р шен -
ня ми  ме ш ка н ців. Не ви па д ко во на
йо го ге р бі зо бра же но за вод сь кі тру -
би, ше с ті р ні, те ри ко ни і від бій ний
мо ло ток, які си м во лі зу ють про ві д ні
га лу зі еко но мі ки мі с та – ма ши но бу -
ду ван ня і ву гі ль ну про ми с ло вість.
Має Пе р во майськ і пись мен ни ць кі
тра ди ції, адже тут на ро ди в ся спі вець
Дон ба су – пись мен ник Бо рис Гор ба -

тов, який при свя тив рі д ній зе м лі тво -
ри «Не по ко рен ны е», «До н басс» та ін. 

А ни ні у мі с ті діє лі те ра ту р не
об’ єд нан ня, ко т ре з 1983 ро ку но сить
ім’я пись мен ни ка. До в га тво р ча дру -
ж ба по єд нує йо го чле нів з центра ль -
ною мі сь кою бі б лі о те ко ю. По ети і
про за ї ки В. Мер ку р’єв, О. Тка че н ко,
Ю. Мо р гу нов, В. Оси пе н ко, Т. Пу с -
то вар, І. Жу ра в льо ва, І. Ку лик на чо -
лі з М. Тю тю н ни ком бе руть участь у
всіх ма со вих лі те ра ту р них за хо дах
кни го збі р ні. Це, зо к ре ма, ав то рсь кі
ве чо ри, зу стрі чі ми т ців із чи та ча ми –
ме ш ка н ця ми ша х тар сь ких се лищ і
мо лод дю ре гі о ну, крає зна в чі чи тан -

ня, лі те ра ту р ні бе сі ди. Од ним із най -
більш ці ка вих за хо дів ста ла пре зе н -
та ція кни ги „Мой го род Пе р во -
майськ” за уча с тю її ав то рів – чле нів
На ці о на ль ної спі л ки пись мен ни ків
Укра ї ни  В. Мер ку р’є ва та М. Тю тю -
н ни ка. До за хо ду бу ло при уро че но
та кож фо то ек с по зи цію «Наш зе м -
ляк – Бо рис Гор ба тов».

Тво р ча спів пра ця з пись мен ни -
ць ким об’ єд нан ням, про ве ден ня спі -
ль них за хо дів спри яє по пу ля ри за ції
се ред жи те лів Пе р во май сь ка знань
про сла ве т них кра ян, ми ну ле і су час -
ність мі с та. 

ПП ЕЕ РР ЛЛ ИИ НН КК ИИ ЗЗ ВВ ІІ ДД УУ СС ІІ ЛЛ ЬЬ



ОЛОСІЇВСЬКИЙ ра йон мі с та Ки є ва – це по єд нан ня
чу до вих ос т ро в ків при ро ди з су час ним мі с том. Най -
бі ль ший за те ри то рі єю ра йон сто ли ці має по ту ж ний
про ми с ло вий та на у ко вий по те н ці ал. Це, зо к ре ма,

Ки їв сь кий на ці о на ль ний уні вер си тет іме ні Та ра са Ше в че -
н ка, На ці о на ль ний аг ра р ний уні вер си тет, на у ко во8 до с лі д -
ні га лу зе ві ін сти ту ти, що роз та шо ва ні на ма гі с т ра лі, яка має
си м во лі ч ну на зву – про спект На у ки; та кож все сві т ньо ві -
до мі Ін сти тут еле к т ро зва рю ван ня ім. Є. О. Па то на, Ін сти тут
кі бе р не ти ки ім. В.М. Глу ш ко ва, Екс по центр Укра ї ни та ін.
Крім то го, тут зна хо дять ся На ці о на ль на бі б лі о те ка Укра ї ни
ім. В.І. Ве р над сь ко го, Дер жа в на на у ко во8 те х ні ч на бі б лі о -
те ка Укра ї ни, Дер жа в на бі б лі о те ка Укра ї ни для юна ц т ва.
До по слуг ме ш ка н ців ра йо ну та кож ЦБС, що об'єд нує 14
пу б лі ч них бі б лі о те к. Їх ні ін фо р ма цій ні ре сур си – це 371 тис.
до ку ме н тів, ін фо р ма цій ні ма те рі а ли на еле к т ро нних но сі -
ях, без ко ш то в ний до ступ до ме ре жі Ін тер нет.

Бі б лі о те ка по ви нна га р мо ні зу ва ти су час не су с пі ль с т -
во. І в цьо му се н сі нам ду же ім по нує фо р му ван ня мі сії ві -
до мої з ме то ди ч ної лі те ра ту ри Де н віль сь кої пу б лі ч ної бі -
б лі о те ки (США): по кра щу ва ти жит тя, тоб то ро би ти йо го
більш змі с то в ним, на си че ним ці ка ви ми по ді я ми та зу стрі -
ча ми, щоб ко ж на з них бу ла ма ле нь ким свя том. У на шо -
му ро зу мін ні бі б лі о те ка – це уста но ва, яка за без пе чує лю -
дей ін фо р ма ці єю, знан ня ми та під три мує їх у по шу ку му -
д ро с ті. А кни ги бу ли, є і бу дуть се р цем бі б лі о те ки. На ша
ді я ль ність до во дить, що це мо ж ли во і цьо го пра г нуть ко -
ри с ту ва чі пу б лі ч них кни го збі рень.

Ви мо ги ча су зму шу ють шу ка ти но вих форм ро бо ти,
вно си ти змі ни у тра ди цій не жит тя бі б лі о те к. У Го ло сі їв сь -
кій ЦБС по ча ли з вве ден ня но вих по сад, ре о р га ні за ції від -
ді лів Центра ль ної ра йон ної бі б лі о те ки ім. М. Не кра со ва.
По са ду го ло вно го бі б лі о те ка ря з пи тань ма со вої ро бо ти
та зв’я з ків з гро мад сь кі с тю вклю че но у шта т ний роз клад
два ро ки то му. І за цей час імідж бі б лі о тек ра йо ну зна ч но
під ви щи в ся, бу ло вста но в ле но зв’я з ки з ба га ть ма тво р чи -
ми спі л ка ми, гро мад сь ки ми ор га ні за ці я ми ін ва лі дів та
мо ло ді. За пе рі од 200582006 рр. ЗМІ бі ль ше 25 ра зів ви -
сві т лю ва ли за хо ди пу б лі ч них бі б лі о тек ра йо ну. На ці за хо -
ди за про шу ють ся ми т ці, пись мен ни ки і по ети, пра ців ни ки
му зе їв та ар ти с ти те а т рів, адже ра йон має по ту ж ний куль -
ту р ний по те н ці ал. 

У ра м ках ре а лі за ції мі сь кої про гра ми „Ро з ви ток
біб ліо те ч ної спра ви в м. Ки є ві на 2002�2006 ро ки” у
ЦРБ пе ред ба че но та кі на пря ми ді я ль но с ті:

�� об’ єд нан ня та ко ор ди на ція тво р чих ак цій бі б лі о -
тек ЦБС і со ці а ль них та осві т ніх уста нов ра йо ну;

�� за лу чен ня до спів пра ці ши ро ких кіл гро мад сь ко -
с ті, тво р чих спі лок та ор га ні за цій;

�� більш ра ці о на ль не ви ко ри с тан ня площ бі б лі о тек
шля хом ор га ні за ції га ле рей, ми с те ць ких ві та лень, кни ж -
ко вих сві т лиць та ін.

�� спри ян ня по пу ля ри за ції лі те ра ту ри з ви ко ри с -
тан ням су час них ін фо р ма цій них тех но ло гій та за про ва -
джен ням ін но ва цій них форм ро бо ти з чи та ча ми.

Пу б лі ч ність бі б лі о тек не пе ред ба чає уні вер са ль но го
під хо ду до всіх ко ри с ту ва чів. За лу чен ню но вих чи та чів та
по ліп шен ню ро бо ти з ни ми спри яє ди фе ре н ці йо ва ний під -
хід до рі з них ві ко вих ка те го рій як у до бо рі лі те ра ту ри, так і у
ма со вій та ін ди ві ду а ль ній ро бо ті. Бі б лі о те ки ЦБС Го ло сі їв сь -
ко го ра йо ну да в но ви йш ли за ме жі су то ін фо р ма цій но го та
біб ліо гра фі ч но го об слу го ву ван ня ко ри с ту ва чів, ста в ши ін -
фо р ма цій ни ми, куль ту р ни ми осе ре д ка ми та центра ми до -

звіл ля для тих
осіб, які про -
жи ва ють у кон к -
ре т но му мі к ро ра йо ні. Адже мо ж ли во с ті кни го збі рень мо -
жуть бу ти оці не ні не тіль ки за об ся га ми кни ж ко вих фо н дів,
пло щею при мі щень, на яв ні с тю тех ні ч них за со бів, про фе сій -
ні с тю та іні ці а ти в ні с тю пра ців ни ків, а ще й за скла дом чи та -
чів, їх ньою ак ти в ні с тю, ба жан ням згу р ту ва ти ся для спі ль ної
спра ви.

Та ки ми осе ре д ка ми куль ту ри в мі к ро ра йо нах ста ли:
„Ма те рин сь ка сві т ли ця” в біб ліо те ці № 15, Іг ро ва кі м на та
в біб ліо те ці № 142, га ле рея „Зу с т річ” і клуб чи та чів „Ра -
дість” у біб ліо те ці ім. М. Сте ль ма ха, Ми с те ць ка ві та ль ня у
біб ліо те ці ім. Н. За бі ли. Тут про хо дять ху до ж ні та де ко ра -
ти в но8 при к ла д ні ви ста в ки, на ро до зна в чі свя та, лі те ра ту -
р но8 му зи ч ні, до зві ль ні за хо ди для ді тей та мо ло ді то що.

Ро бо та з мо лод дю. Мо ло ді ж на по лі ти ка на шої дер -
жа ви спря мо ва на на роз ви ток та ви хо ван ня сві до мо го
гро ма дя ни на Укра ї ни, під три м ку тво р чої осо би с то с ті. У
ЦБС Го ло сі їв сь ко го ра йо ну з ус пі хом про ве де но ак цію
„Мо ло ді ж ні іні ці а ти ви”, ме тою якої ста ло по си лен ня ро лі
бі б лі о те ки як центру ор га ні за ції змі с то в но го до звіл ля,
куль ту р но го спі л ку ван ня. Бі б лі о те ки си с те ми за лу ча ють
мо лодь до куль ту р но го жит тя, під три му ють  мо ло дих ми -
т ців. Зо к ре ма, тут  бу ло ор га ні зо ва но ви ста в ки ху до ж ни -
ків Л. Чі ко ва ні, Г. Гржа бов сь ко го, М. Да ни ль че н ко, Б. Сте -
це н ка, В. Ар те ме н ка, Г. За лі сь кої8 Де р но во ї. Три ває по -
стій на спів пра ця з ху до ж ньою шко лою № 9.

Чи та чі із за до во лен ням взя ли участь у сту де нт сь ко му
свя ті „Те тя нин день”, на яко му пре зе н ту ва ли свою тво р чість
по ети з лі те ра ту р них мо ло ді ж них об’ єд нань „Па лі т ра” (го -
ло ва В. Слю сар), „Ка ш та но вий дім” (го ло ва А. Гря зов).

Мо лодь бу ла іні ці а то ром про ве ден ня ци к лу му зи ч -
но8 лі те ра ту р них ве чо рів „Кри ла лю бо ві”, де ви сту пи ли як
уже ві до мі ки їв сь кі по ети та ба р ди (О. Дро бот, О. Пе т ра -
ков, С. Льо він, В. Ма цу ць кий, В. Ви ш няк), так і юні по ети
чи та чі бі б лі о те ки ім. М. Сте ль ма ха  (Т. Кра в че н ко, М. Ме -
р ку лов). За про ше но та кож рок8 гру пу „Не р жа ві ю ча сталь”.

У бі б лі о те ках для ді тей на лі те ра ту р них та на род них
свя тах ви сту па ють тво р чі ко ле к ти ви, що іс ну ють в ди тя -
чо8 юна ць ких клу бах ра йо ну: ди тя чий те атр „Спа лах”, те -
атр ма рі о не ток „Ка з ка рик”, уч ні му зи ч ної шко ли № 38. 

Вже дру гий рік у ЦРБ ім. М. Не кра со ва ус пі ш но діє ін те -
ле к ту а ль ний ле к то рій „Ду хо в ний роз ви ток люд с т ва”, що ве -
де ві до мий укра ї н сь кий пись мен ник, жу р на ліст, за сту п ник
го ло вно го ре да к то ра жу р на лу „Во к руг све та в Укра и не” та
го ло вний ре да к тор жу р на лу „И с ка тель в Укра и не” А. Дми т -
рук зі сту де н та ми На ці о на ль но го аг ра р но го уні вер си те ту.

Лю ди на зма л ку є чле ном рі з них спі ль нот: від гру пи у
ди тя чо му са до ч ку до ви ро б ни чо го або тво р чо го ко ле к ти ву.
А для за до во лен ня по треб ду хо в них во на зав жди шу кає
лю дей по ді б них ін те ре сів. Ко ж на пу б лі ч на бі б лі о те ка має
своє по стій не ко ло від ві ду ва чів, яких ра ні ше на зи ва ли чи -
та ць кий ак тив. Це лю ди, які ро ка ми ко ри с ту ють ся по слу га -
ми кни го збі р ні, ма ють ті с ний ко н такт з її пра ців ни ка ми.

Ро бо та з чи та ча ми по хи ло го ві ку. Для лю дей по -
хи ло го ві ку бі б лі о те ка  є на су щ ною по тре бою, во на згу р -
то вує, об’ єд ну є. А від ві ду ван ня кни го збі р ні, ви бір кни ги,
об го во рен ня про чи та но го стає своє рі д ним ри ту а лом. І
до б ре, що в наш стрі м кий час по ді б не яви ще має мі с це.

Так у біб ліо те ці ім. М. Сте ль ма ха ви ник клуб чи та чів
„Ми  те ре м кі в ці”, який ду же шви д ко змі нив на зву. Те пер
це клуб „Ра дість”, і йо го на зва пе ре дає те під не се не від -
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чут тя спі ль но сті, окри ле но с ті, при че т но с ті до за га ль ної
спра ви всіх чле нів цьо го об’ єд нан ня.

За сно в ни ки клу бу, хо ча і пе н сі о не ри, але ене р гій ні та
за по взя ті лю ди – та кі, як йо го го ло ва І. Са пє ж ко. Не вдо в -
зі до за сі дань клу бу до лу чи ла ся мо лодь, яка у цьо му ко лі
зрі лих і до сві д че них лю дей знай шла ро зу мін ня сво єї зда -
т но с ті до тво р чо с ті та са мо вдо с ко на лен ня. Спра цю вав ці -
ка вий пси хо ло гі ч ний фе но мен: мо ло дим лю дям до ве ли,
що во ни по трі б ні, що їх ні ми та ла н та ми за хо п лю ють ся, а
їх ня ду м ка мо же бу ти ці ка вою усім,  і сте р ли ся ко р до ни у
спі л ку ван ні рі з них за ві ком та до сві дом лю дей.

Та ким чи ном бі б лі о те ка ста ла спра в ж нім куль ту р ним
центром, де по єд ну ють ся ін те ре си рі з них по ко лінь, ви ни -
кає від чут тя со ці а ль ної по в но цін но с ті та при че т но с ті до
до б рих справ, су с пі ль но го ви знан ня, по ва ги з бо ку ото чу -
ю чих. А це все ство рює по зи ти в ні емо ції, що пе ре шко -
джа ють стре сам.

Ви ни к ла своє рі д на те ри то рія спі л ку ван ня. Ко ж не за -
сі дан ня клу бу має свою фо р му: ве чір8 бе сі да, ве чір8 по р т -
рет, ве чір8 бе не фіс, ве чір8 спо гад. Ос но ва сце на рію зав -
жди по в’я за на з лі те ра ту рою, зі сло во м. За пів то ра ро ки
іс ну ван ня від бу ли ся чи с лен ні пре зе н та ції книг, лі те ра ту р -
но8 му зи ч ні бе не фі си, ве чо ри спі ва ної по езії, ро ма н су,
зна йом с т ва з ба га ть ма ві до ми ми по ета ми, пред ста в ле но
сі мей ний пор т рет ба га то ді т ної ро ди ни. 

У ра м ках спів пра ці з ра йон ною ра дою ве те ра нів Ве -
ли кої Ві т чи з ня ної вій ни спів ро бі т ни ка ми від ді лу ав то ма -
ти за ції за про по но ва но та ре а лі зо ва но но ву фо р му ін фо р -
ма цій ної ді я ль но с ті Го ло сі їв сь кої ЦБС: у куль ту р но8 ін фо -
р ма цій но му центрі ви да но збі р ку по езій ко ри с ту ва ча, по -
стій но го чи та ча бі б лі о те ки ім. М. Риль сь ко го С. Зі мі на, ве -
те ра на Ве ли кої Ві т чи з ня ної вій ни. Під го то в ле но пре зе н та -
цію збі р ки на сай ті бі б лі о те ки.

Ро бо та з лю дь ми з осо б ли ви ми по тре ба ми. Іс ну -
ван ня бі б лі о тек, які від по ві да ють су час ним ви мо гам, і
ува га до лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми – це озна ка ци -
ві лі зо ва но го су с пі ль с т ва. Ду же ча с то це лю ди тво р чі, які
пра г нуть ува ги, хо чуть бу ти по чу ти ми, пред ста ви ти свої
тво р чі здо бу т ки. Го ло вне для них  – спі л ку ван ня, і са ме цю
мо ж ли вість мо жуть на да ти бі б лі о те ки.

ЦБС Го ло сі їв сь ко го ра йо ну вже бі ль ше 7 ро ків спів пра -
цює з гро мад сь ки ми ор га ні за ці я ми лю дей з фу н к ці о на ль ни -
ми об ме жен ня ми. На да ю чи ви ста в ко ву пло щу у бі б лі о те ках
ЦБС і все бі ч ну до по мо гу чле нам цих об’ єд нань для пред ста -
в лен ня їх ньої тво р чо с ті, бі б лі о те ки при ве р та ють ува гу гро -
мад сь ко с ті не тіль ки до про блем цих лю дей, а та кож до їх -
ніх та ла н тів, не роз к ри тих мо ж ли во с тей і ве ли че з но го тво р -
чо го по те н ці а лу. Ху до ж ні ви ста в ки, пре зе н та ції лі те ра ту р ної
тво р чо с ті та на род но8 ужи т ко во го ми с те ц т ва лю дей з об ме -
же ни ми фі зи ч ни ми мо ж ли во с тя ми ста ли не від’ єм ною ча с -
ти ною тво р чих ак цій, що про во дять ся в бі б лі о те ках ра йо ну.
Як ре зуль тат, по стій но збі ль шу єть ся кі ль кість уча с ни ків, го -
с тей та ЗМІ, що ви сві т лю ють спів пра цю бі б лі о тек і гро мад сь -
ких ор га ні за цій лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми.

Три ває плі д не спів ро бі т ни ц т во, роз ро б ля ють ся та
здій с ню ють ся ми с те ць кі про е к ти ра зом з Га ле ре єю тво р чо -
с ті ін ва лі дів „Ми ду хом не зла м ні”. Ці ак ції на бу ли ши ро ко -
го роз го ло су, ви йш ли за ра м ки ра йо ну, мі с та. Та ким при -
кла дом мо жуть слу гу ва ти про е к ти „Ро ма н ти ка мо ря”, „Рік
О. Грі на в Укра ї ні”, що роз по ча ли ся з ви ста в ки ро біт ки їв -
сь ких ху до ж ни ків8 ін ва лі дів у Фе о до сій сь ко му лі те ра ту р -
но8 ме мо рі а ль но му му зеї О. Грі на в Кри му. Ак ти в ни ми
уча с ни ка ми про е к тів ста ли ми т ці з об ме же ни ми фі зи ч ни -
ми мо ж ли во с тя ми. Те ма ти ка мо ря, ко хан ня, ві ч них люд -
сь ких цін но с тей чи не най більш го с т ро по стає са ме для
них. То му не ди в но, що се ред ху до ж ни ків, які бра ли участь
у ви ста в ках «Ро ма н ти ка мо ря», як пе р со на ль них, так і гру -

по вих, пред ста в ле но най бі ль ше са ме та ких ми т ців.
Ди ре к то ром Га ле реї тво р чо с ті ін ва лі дів “Ми ду хом

не зла м ні” є Ж. Ша на єв – на у ко вець, ху до ж ник, во до лаз,
уча с ник лі к ві да ції на с лід ків ава рії на ЧА ЕС. Жит тя ці єї лю -
ди ни8 ле ге н ди є при кла дом не здо лан ної му ж но с ті, оп ти мі -
з му, тво р чо с ті, ак ти в ної гро мад сь кої по зи ці ї. Жорж Іва но -
вич зу мів об’ єд на ти на вко ло сво єї га ле реї мо лодь, ви зна -
них ми т ців, гро мад сь кі ор га ні за ції та бла го дій ні фо н ди. У
здій с не них ми с те ць ких ак ці ях, ор га ні за то ром яких ви сту -
пи ла ЦБС Го ло сі їв сь ко го ра йо ну, та кож бра ли участь Бла -
го дій ний фонд до по мо ги вче ним – ін ва лі дам по зо ру “Ві -
за ві”, Все ук ра їн сь кий бла го дій ний фонд “О б лич чям до іс -
ти ни”, Все ук ра їн сь кий бла го дій ний фонд “Знан ня8 ін те -
лект”, То ва ри с т во ін ва лі дів „Ми ло се р дя8 ін те лект”, Бла го -
дій ний фонд “Сло в’ян сь ка пра во сла в на спа д щи на”.

У бі б лі о те ках Го ло сі їв сь ко го ра йо ну екс по ну ва ли ся ви -
ста в ки тво рів ху до ж ни ків з осо б ли ви ми по тре ба ми – ла у ре -
а та між на ро д ної пре мії „Фі ла н т роп” у га лу зі ху до ж ньої тво -
р чо с ті ін ва лі дів Д. Яку то ви ча, чле на На ці о на ль ної спі л ки ху -
до ж ни ків Укра ї ни В. Єв ту шев сь ко го, мо ло дого ху до ж ни ка,
ла у ре а та ба га тьох між на ро д них пре мій І. Ко р ч ма рю ка.

З ус пі хом прой ш ли тво р чі ве чо ри по етес Ю. Со ло в -
йо вої та Л. За вой сь ко ї. Л. За вой сь ка, не зва жа ючи на ді а -
г ноз ДЦП, ус пі ш но за кін чи ла фа ку ль тет жу р на лі с ти ки Від -
кри то го між на ро д но го уні вер си те ту „У к ра ї на”, всту пи ла
до ас пі ра н ту ри. Во на є ор га ні за то ром ба га тьох лі те ра ту р -
них за хо дів у бі б лі о те ках ЦБС. 

Осо б ли вою ка те го рі єю чи та чів бі б лі о те ки № 15 для
ді тей є ви хо ва н ці Центру тру до вої ре а бі лі та ції ін ва лі дів
„Тра м п лін”. Це єди ний у м. Ки є ві й Укра ї ні за клад, де на -
вча ють ся і про хо дять ре а бі лі та цію 82 мо ло ді ін ва лі ди. 

Згі д но з да ни ми Го ло вно го управ лін ня охо ро ни здо -
ро в’я, у сто ли ці на об лі ку зна хо дять ся 6,3 тис. осіб із зни -
же ним ін те ле к том. Ко жен ві зит до бі б лі о те ки для них є ра -
ді с ною по ді єю, мо ме н том зна йом с т ва з чи мось но вим та
ці ка вим. Ви хо ва н ці Центру за лю б ки пе ре гля да ють но ви н -
ки пре си, ви би ра ють кни ги для ду ші, зна йо м лять ся з ху до -
ж ні ми ви ста в ка ми, із за до во лен ням бе руть участь у біб -
ліо те ч них свя тах, спі ва ють та де кла му ють ві р ші. Експо ну -
ється ви ста в ка по да ру н ків цих чи та чів, ви го то в ле них вла -
с но руч: гле чи ків, м’я ких іг ра шок, ап лі ка цій. У пе ре ддень
Ве ли ко дня у біб ліо те ці від бу ло ся спра в ж нє свя то тво р чо с -
ті: ди тя чий іг ро вий май да н чик „Ра в лик” (ке рі в ник  – І. За -
поль сь ка) за про по ну вав май с тер8 клас з роз пи су ве ли ко -
дніх яєць. Під три ма ли цю ак цію пред ста в ни ки Все ук ра їн -
сь ко го гро мад сь ко го бла го дій но го фо н ду „Стру мок”.

Бе з у мо в но, на си че на та ба га то про фі ль на біб ліо те ч -
на ро бо та ви ма гає фа хо вої під го то в ки ка д рів, за лу чен ня
мо ло дих спе ці а лі с тів та по стій но го під ви щен ня ква лі фі ка -
ції бі б лі о те ка рів від по ві д но до ви мог сьо го ден ня.

Од ним із про ві д них пра ців ни ків ЦБС є за ві ду ва ч ка
від ді лу ав то ма ти за ції ЦРБ ім. М. Не кра со ва Т. На у ме н ко.
У ве ре с ні 2005 р. її бу ло від зна че но По дя кою го ло ви Го -
ло сі їв сь кої ра йон ної у мі с ті Ки є ві дер жа в ної ад мі ні с т ра ції
„за збе ре жен ня ду хо в них і ма те рі а ль них цін но с тей, ви со -
кий про фе сі о на лізм та з на го ди Все ук ра їн сь ко го дня бі б -
лі о те к”, цього ж року во на ста ла ла у ре а том Пре мії го ло ви
Го ло сі їв сь кої ра йон ної ра ди в мі с ті Ки є ві для об да ро ва -
ної мо ло ді у но мі на ції „За ва го мий вне сок у роз ви ток на -
ці о на ль ної куль ту ри і ми с те ц т ва”, а у 2006 ро ці – сти пе н -
ді а том Ки їв сь ко го мі сь ко го го ло ви для об да ро ва ної мо -
ло ді „За осо би с тий тво р чий вне сок у роз ви ток мі с та”.

Куль ту ра на ро ду  – це той ве ли кий скарб, на ці о на ль -
не над бан ня, що пе ре да єть ся від по ко лін ня до по ко лін ня,
при мно жу єть ся, зба га чу є ть ся. То му зна чен ня бі б лі о те ки
як осе ре д ку куль ту ри, центру спі л ку ван ня та ін фо -
р ма ції стає де да лі більш ва ж ли вим.
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ЗЗ АА КК ЛЛ АА ДД ІІ ВВ

ПРОВІДНИЙ ПІДРОЗДІЛ
УНІВЕРСИТЕТУ – БІБЛІОТЕКА

Уні вер си тет – це зі бран ня ро зу м них лю дей
на вко ло га р ної бі б лі о те ки.

То мас Ка р лейль, ан г лій сь кий фі ло соф, XIX ст.

МІНИ, що від бу ли ся в 19908ті ро ки у жит ті на шої
кра ї ни, да ли по штовх роз ви т ку й ре фо р му ван ню ві -
т чи з ня ної осві ти. Од ним із ас пе к тів ці єї транс фо р ма -
ції ста ло ство рен ня но вих на вча ль них за кла дів, і се -

ред них – Ма рі у поль сь ко го гу ма ні та р но го ко ле джу, за -
сно ва но го у 1991 р. З 2005 р.  – це Ма рі у поль сь кий дер -
жа в ний гу ма ні та р ний уні вер си тет (МДГУ) – про ві д ний
осві т ній, на у ко вий і куль ту р ний центр При азов сь ко го
краю, що здій с нює осві т ню ді я ль ність за сім на д ця ть ма
на пря ма ми під го то в ки ди п ло мо ва них фа хі в ців, ба ка ла в -
рів, ма гі с т рів. 

Ді я ль ність бі б лі о те ки уні вер си те ту роз по ча ла ся в
1991 ро ці з од но го пун к ту ви да чі лі те ра ту ри й од но го спів -
ро бі т ни ка. Ни ні бі б лі о те ка МДГУ – од на з най бі ль ших у
мі с ті. Во на бе ре ак ти в ну участь у всіх пе ре тво рен нях, що
від бу ва ють ся в на вча ль но му за кла ді, шви д ко від гу ку єть -
ся на ви мо ги ча су. У ре зуль та ті збі ль шу єть ся її фонд, з’яв -
ля ють ся но ві стру к ту р ні під роз ді ли, роз ши рю єть ся
репертуар про по но ва них чи та чам по слуг. 

У ве ре с ні 2004 ро ку уні вер си тет під пи сав Ве ли ку ха -
р тію єв ро пей сь ких уні вер си те тів і став уча с ни ком Бо лон -
сь ко го про це су, що збі ль ши ло до 70% об сяг са мо стій ної
ро бо ти сту де н тів, а зна чить – зро с ли ви мо ги і до бі б лі о -
те ки. 

На або не ме н ті на вча ль ної та ху до ж ньої лі те ра ту ри і
в 4 спе ці а лі зо ва них, су час но об ла д на них та вод но час за -
ти ш них чи та ль них за лах на 200 по са д ко вих місць пра -
цю ють 11 спів ро бі т ни ків. За га ль ний фонд бі б лі о те ки ста -
но вить  бли зь ко 140 тис.  при м. до ку ме н тів рі з ни ми мо -
ва ми. Кни го збі р ня здій с нює на у ко ве ком пле к ту ван ня
фо н ду, за сно ва не на се р йо з но му ана лі зі на вча ль них
пла нів, про грам, те ма ти ки на у ко вих до слі джень ко ж ної
ка фе д ри. За вдя ки під три м ці ке рі в ни ц т ва уні вер си те ту
що рі ч но фонд бі б лі о те ки по пов ню єть ся в се ре д ньо му на
10 тис. при м. книг та 150 на ймену вань укра ї н сь ких і за -
ко р дон них пе рі оди ч них ви дань. Дбай ли во збе рі га ють ся
у біб ліо те ці й рі д кі с ні ви дан ня, зо к ре ма: «И с то рия ХІХ
ве ка» у 7 т. під ре да к ці єю проф. Е. Ла ві са, А. Ра м бо
(190581907); „Бо ль шая эн ци к ло пе ди я” у 19 т. під ре да к-
ці єю С.Н. Южа ко ва (1898); «Э н ци к ло пе ди че с кий Сло -
варь рос сий с ко го би б ли о г ра фи че с ко го ин с ти ту та „Гра -
нат”» під ре да к ці єю Ю.С. Га м ба ро ва (1910); „Э н ци к ло пе -
ди че с кий сло варь” у 99 т. Ф.А. Бро к га у за та І. А. Еф ро на
(1897), а та кож ряд мо но гра фій і лі те ра ту ро зна в чих
праць.

Але су час ній біб ліо те ці недостатньо ма ти ін фо р ма -
цію, по трі б но ор га ні зу ва ти до ступ до неї в зру ч ній для
чи та ча фо р мі. У бі б лі о те ку при йш ло но ве по ко лін ня ко -
ри с ту ва чів, до б ре обі зна них із ком п’ю те р ною тех ні кою,
ро бо тою в Ін тер не ті. То му роль бі б лі о те ка ря як кон су ль -
та н та, ін фо р ма цій но го по се ре д ни ка між ко ри с ту ва чем і
рі з но ма ні т ни ми ба за ми да них на бу ла осо б ли во го зна -
чен ня.

Ра зом із тра ди цій ни ми біб ліо те ч ни ми по слу га ми на -
ші чи та чі мо жуть ско ри с та ти ся Ін тер не том у чи та ль них за -
лах еко но мі ко8 пра во во го та іс то ри ч но го фа ку ль те тів, де

л о  к а  л ь  н о ю
м е  р е  ж е ю
об'єд на но 11 ком п’ю те рів. Тут  є мо ж ли вість по пра цю ва ти
в еле к т ро нно му ка та ло зі бі б лі о те ки, що мі с тить бі ль ше 5
тис. біб ліо гра фі ч них за пи сів книг, які на дій ш ли у
200082005 рр., і бли зь ко 4 тис. за пи сів жу р на ль них ста -
тей за про фі лем на вчан ня. 

Ве ли ку ува гу пра ців ни ки бі б лі о те ки при ді ля ють ав -
то ма ти за ції біб ліо те ч них про це сів, що є ду же ва ж ли вим і
для ін фо р ма цій ної під три м ки на у ко вої ді я ль но с ті уні вер -
си те ту. Здій с ню єть ся на ко пи чен ня веб8 ад рес на у ко вої й
осві т ньої те ма ти ки, ко т рі сто су ють ся пе р с пе к тив ди с та н -
цій но го на вчан ня, мо ж ли во с ті  у ра м ках ку р сів “Ін фо р -
ма цій ні си с те ми” й “Ба зи да них” ро бо ти з Ін фо р ма цій -
но8 по шу ко вою си с те мою ІS ІS і мі ні8 ве р сі єю ІР БІС як 
Wі n d o ws8ре  а лі за цій си с те ми. До свід ро бо ти з про гра -
мою мо ж на ви ко ри с та ти як ін стру мент для на пи сан ня ку -
р со вих і ди п ло м них ро біт. 

У пе р с пе к ти ві – ви рі шен ня та ких пи тань, як: ство рен -
ня веб8 сай ту, ре т ро ко н ве р сія, штрих8 ко ду ван ня фо н ду,
вве ден ня еле к т ро нно го фо р му ля ра, еле к т ро нної си с те ми
збе ре жен ня фо н ду і  здій с нен ня ав то ма ти за ції кни го ви -
да чі. 

Для ре а лі за ції всіх ідей і пла нів до во дить ся ба га то
пра цю ва ти з ка д ра ми, адже впро ва джен ня су час них тех -
но ло гій у ро бо ту бі б лі о те ка рів без од но ча с но го фо р му -
ван ня від по ві д но го сві то гля ду пра ців ни ків – сві до мо без -
пе р с пе к ти в не за нят тя. На вчан ня у “Шко лі ІР БІС” двох
пред ста в ни ків бі б лі о те ки ви ли ло ся в се рію що мі ся ч них
тре ні н гів для спів ро бі т ни ків з осво єн ня ці єї про гра ми,
озна йо м лен ня з  ро бо тою в Ін тер не ті і оде р жан ня прак ти -
ч них на ви чок по шу ку ін фо р ма ції в Ме ре жі. Ду же до по ма -
гає  під три м ка ко лег із При азов сь ко го дер жа в но го тех ні ч -
но го уні вер си те ту, ко т рі осво ї ли про гра му ра ні ше та охо -
че ді лять ся сво їм до сві дом. 

На ба зі бі б лі о те ки МДГУ ре гу ля р но про хо дять кни ж -
ко ві ви ста в ки, сту де нт сь кі на у ко во8 пра к ти ч ні кон фе ре н ції
та се мі на ри, без по се ре д ньо по в’я за ні з про фі лем чи та ль -
них за лів, про во дять ся лі те ра ту р ні ве чо ри, при свя че ні
тво р чо с ті ві до мих пись мен ни ків. Екс по зи ції та ви ста в ки
гре ць кої лі те ра ту ри (фонд ста но вить бли зь ко 10 тис. 
при м.) ко ри с ту ють ся не змін ною  ува гою го с тей із Гре ці ї.
Ми під три му є мо дру ж ні від но си ни із гре ць ки ми уні вер си -
те та ми (Афі ни, Са ло ні ки, Па т ри, Яні на), Ко р пу сом Ми ру
(США),  Ге те8 Ін с ти ту том (Ні ме ч чи на). 

П’ят на д цять ро ків – те р мін для іс то рії зо всім не ве ли -
кий, але за цей час бі б лі о те ка пе ре тво ри ла ся в один із
про ві д них під роз ді лів уні вер си те ту, що ви рі шує ма с ш та б -
ні за вдан ня ін фо р ма цій но го за без пе чен ня на у ко во го й
на вча ль но го про це сів, під ви щен ня куль ту р но го рі в ня сту -
де н тів, про сві т ни ц т ва. 

Су час не про гра м не й тех ні ч не за без пе чен ня, під го то -
в ле ний до змін пе р со нал, пла но ве впро ва джен ня ін но ва -
цій та ре те ль но про ду ма на ор га ні за ція ро бо ти – ось пе ре -
д у мо ви для ус пі ш ної ді я ль но с ті бі б лі о те ки ви що го на вча -
ль но го за кла ду  сьо го дні.

ЗЗ

С. Назарьєва
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АРУБІЖНИЙ та ві т чи з ня ний до свід сві д чать: для то го,
щоб біб ліо те ч ні по слу ги, ор га ні за ція об слу го ву ван ня
ко ри с ту ва чів від по ві да ли по тре бам сьо го ден ня, не -
об хід но зна ч ну ува гу при ді ля ти впро ва джен ню но вих

форм ро бо ти.  Та кий під хід ха ра к те р ний і для ді я ль но с ті
Він ни ць кої ОУНБ ім. К.А. Ті мі ря зє ва, зо к ре ма, її від ді лу лі -
те ра ту ри та ін фо р ма ції з пи тань еко но мі ки і пра ва.  

Од ним із пе р ших кро ків мо де р ні за ції ді я ль но с ті цьо го
стру к ту р но го під роз ді лу ста ла ор га ні за ція 2002 ро ку 5 
АР Мів для ко ри с ту ва чів з без ко ш то в ним до сту пом до Ін -
тер не ту в ра м ках про е к тів LEAP, а та кож ро бо чо го мі с ця до -
сту пу до еле к т ро нних баз да них бі б лі о те ки. Крім цьо го, у
чи та ль но му за лі пра цює  ксе рокс та на да єть ся ряд сер ві с -
них пла т них по слуг, що здій с ню ють ся за до по мо гою ви ко -
ри с тан ня ком п’ю те р них тех но ло гій.

З че р в ня 2005 ро ку чи та ль ний зал від ді лу по чав фу н -
к ці о ну ва ти в ре жи мі від кри то го до сту пу ко ри с ту ва чів до
фо н дів. Цьо му пе ре ду ва ло вста но в лен ня си с те ми за хи с ту
біб ліо те ч но го фо н ду від кра ді жок (Checkpoint) – се н со р ної
ра м ки на ви хо ді з при мі щен ня чи та ль но го за лу, а на ви -
дан ня, що зна хо дять ся у фо н дах, при крі п ле но за хи с ні еле -
ме н ти. При по па дан ні та ко го еле ме н та в зо ну дії се н со р ної
ра м ки ге не ру єть ся зву ко вий си г нал, що по пе ре джує про
не са н к ці о но ва не ви не сен ня ви дань за ме жі при мі щен ня. 

Зви чай но, бу ло б до б ре вста но ви ти у чи та ль но му за лі
ще й си с те му від ео на г ля ду, що до зво ли ло б більш на дій но
за хи с ти ти фо н ди, але по ки що бі б лі о те ка не має та кої мо -
ж ли во с ті. 

У бе ре з ні 2006 ро ку на за сі дан ні ра ди при ди ре к то ро -
ві бу ло при йн я то рі шен ня про ве с ти пі ло т не до слі джен ня
ор га ні за ції об слу го ву ван ня ко ри с ту ва чів у від ді лі лі те ра ту -
ри та ін фо р ма ції з пи тань еко но мі ки і пра ва. Ви ни к ла по -
тре ба під бити пе р ші під су м ки, з’я су ва ти, що да ли но ва ції в
ор га ні за ції ро бо ти цьо го стру к ту р но го під роз ді лу, адже тут
най по в ні ше по єд ну ють ся тра ди цій ні біб ліо те ч ні та ін фо р -
ма цій ні по слу ги, що на да ють ся з ви ко ри с тан ням но ві т ніх
тех но ло гій, ви яви ти про ти річ чя та не до лі ки в об слу го ву -
ван ні ко ри с ту ва чів. І, не бу де мо лу ка ви ти, ос но в ним по -
штовхом до про ве ден ня ви вчен ня ста ли не од но ра зо ві за -
ува жен ня пра ців ни ків від ді лу що до не до ці ль но с ті ор га ні за -
ції від кри то го до сту пу, їх ня сту р бо ва ність сто со в но збе ре -
жен ня  фо н ду, а та кож ска р ги ко ри с ту ва чів на шум у чи та -
ль но му за лі, що  спри чи ня єть ся се н со р ною ра м ко ю.  

Вже на пер шо му ета пі до слі джен ня бу ло ви яв ле но пе -
в ні про бле ми у ді я ль но с ті від ді лу й знай де но шля хи їх ньо -
го ви рі шен ня. Так, на при клад, вра хо ву ю чи те, що най бі ль -
ше від ві ду ва чів у  від ді лі – з 16.00 до 18.00 у бу д ні дні  і з
11.00 до 16.00 у ви хі д ні, вдо с ко на ле но гра фік ро бо ти біб -
ліо те ч но го пе р со на лу без по се ре д ньо у чи та ль но му за лі. 

Та кож ви вча ло ся пи тан ня, до яких дже рел по шу ку ін -
фо р ма ції най ча с ті ше зве р та ють ся ко ри с ту ва чі. З’я су ва ло ся,
що ли ше 25% із них са мо стій но здій с ню ють по шук за до по -
мо гою ПЗ “І Р БІС”. Це по ка за ло не об хід ність ство рен ня по -
стій но ді ю чої си с те ми на вчан ня для ко ри с ту ва чів бі б лі о те -
ки і роз’ яс нен ня осо б ли во с тей ро бо ти з да ним про гра м ним
за без пе чен ням. За весь час спо сте ре жен ня ли ше 2 від ві ду -
ва чі зве р ну ли ся у по шу ку ін фо р ма ції до тра ди цій но го па -
пе ро во го до ві д ко во8 бі б лі о г ра фі ч но го апа ра ту, 29% – ви -
ко ри с то ву ють жу р на ль ну пе рі оди ку. 

Що ж до зву ко во го си г на лу, який по дає се н со р на ра -
м ка при ви не сен ні ви дань і який за ва жає від ві ду ва чам, то
ви яви ло ся, що від бу ва ло ся це ли ше при ви не сен ні лі те ра -
ту ри в час, не обу мо в ле ний тех но ло гі ч ною ка р тою по слу ги

“ні ч ний або не -
мент”, в ос но -
в но му пра ців -
ни ка ми бі б лі о те ки. Тож тут про бле ма не в ор га ні за цій -
но8те х но ло гі ч но му про це сі, а в про фе сій но8 ети ч но му під -
хо ді пе р со на лу бі б лі о те ки, а це вже, як ка жуть, “і н ша іс то -
рі я”.

І до питання збе ре жен ня фо н ду, ві р ні ше по шко джен -
ня ко ри с ту ва ча ми книг (в ос но в но му це “май с те р не” ви рі -
зан ня сто рі нок), пе ре ва ж на бі ль шість яких – на вча ль ні по -
сі б ни ки. Зви чай но, пра ців ни ка ми від ді лу здій с ню єть ся ко -
ло са ль на ро бо та що до збе ре жен ня ви дань, від но в лен ня
втра че них сто рі нок, але ми зна є мо – про бле ма по шко -
джен ня книг іс нує в бі б лі о те ках да в но й, оче ви д но, роз в’я -
за ти її вда сть ся не ско ро. На га ль на по тре ба при роз ро б ці
га лу зе вих ін стру к цій – вра хо ву ва ти та кий стан ре чей, а не
пе ре кла да ти по вні с тю від по ві да ль ність на біб ліо те ч но го
пра ців ни ка або ро би ти ви гляд, що та кої про бле ми не ма є.
Вза га лі збе ре жен ня біб ліо те ч них фо н дів – це ве ли ка пла т -
фо р ма для дис ку сій, які ва р то про во ди ти  на сто рі н ках про -
фе сій них ви дань, для то го щоб роз ро б ля ти дій с но ре а ль ні,
ді є ві до в го стро ко ві про гра ми сто со в но цьо го пи тан ня.

На дру го му ета пі до слі джен ня бу ло без по се ре д ньо
здій с не но за мі ри за трат ро бо чо го ча су на про це си і опе ра -
ції з ви ко ри с тан ням ана лі ти ч но го  і су ма р но го ме то дів но -
р му ван ня. Уза галь не ні ре зуль та ти бу ло вра хо ва но і пред -
ста в ле но у ви сно в ках що до за сто су ван ня Тим ча со вих при -
мі р них норм ча су на ос но в ні про це си біб ліо те ч ної ро бо ти. 

Зав жди ва р то па м’я та ти, що всі за хо ди, спря мо ва ні
на змі ни в ор га ні за ції біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня, мо -
жуть бу ти  впро ва дже ні тіль ки то ді, ко ли во ни не по гі р шу -
ють умо ви пе ре бу ван ня від ві ду ва чів у кни го збі р ні. То му
без ви вчен ня ду м ки ко ри с ту ва чів не мо ж ли во бу ло отри -
ма ти по вну ка р ти ну ор га ні за ції біб ліо те ч но8 ін фо р ма цій но -
го об слу го ву ван ня у від ді лі лі те ра ту ри та ін фо р ма ції з пи -
тань еко но мі ки і пра ва. Від по ві д но, тре тім ета пом до слі -
джен ня ста ло про ве ден ня ан ке ту ван ня ко ри с ту ва чів да но -
го стру к ту р но го під роз ді лу. Без по се ре д ньо у чи та ль но му
за лі бу ло отри ма но ан ке ти 105 від ві ду ва чів, з них від по ві ли
на за пи тан ня – 84 осо би. 

Перш за все, слід від зна чи ти, що бли зь ко 80% ко ри с -
ту ва чів від ді лу – мо лодь ві ком до 30 ро ків, то му 82% опи -
та них як раз і скла ла да на ві ко ва гру па. Ре ш та 18% рі в но мі р -
но роз по ді ли ла ся між ві ко ви ми ка те го рі я ми 30840 та 40850
ро ків. За осві т нім рі в нем бі ль шість опи та них ма ють не по в ну
ви щу  та ви щу осві ту, 87% є по стій ни ми ко ри с ту ва ча ми від -
ді лу.  59,5% ре с по н де н тів скла ли пред ста в ни ці жі но чої ста -
ті, 31% – чо ло ві чої, ре ш та – свою стать не вка за ли.

Пе р шим за пи тан ням бу ло: “Чи вла ш то вує вас від кри -
тий до ступ до фо н дів?”. По зи ти в ну від по відь да ли 80,9%
опи та них, ли ше 2,3% від по ві ли, що їх та ка ор га ні за ція до -
сту пу до фо н ду не вла ш то вує, а 15,4% – вла ш то вує  ча с т ко -
во. Крім то го, 38% ре с по н де н тів за зна чи ли, що хо ті ли б,
аби та ким чи ном бу ло ор га ні зо ва но ро бо ту і в ін ших чи та -
ль них за лах бі б лі о те ки, то му що це  зна ч но оп ти мі зує по -
шук та до бір ін фо р ма ці ї.

Від по ві ді на дру ге за пи тан ня: “Що, на ва шу ду м ку, в
ор га ні за ції ро бо ти да но го від ді лу по тре бує змін, вдо с ко на -
лен ня?” бу ли та ки ми: 28,6% ре с по н де н тів вка за ли  на не -
об хід ність по ліп шен ня до ві д ко во8 бі б лі о г ра фі ч но го апа ра -
ту; 22,6% – на по тре бу у більш чі т ко му ін фо р му ван ні про
си с те му по слуг від ді лу, роз мі щен ня фо н ду; 20,2% – від по -
ві ли, що їм бра кує до ві д ко во8 бі б лі о г ра фі ч но го апа ра ту на
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па пе ро вих но сі ях; 20,2% – не вла ш то вує  рі вень на дан ня
по слуг за до по мо гою ви ко ри с тан ня но ві т ніх тех но ло гій;
15,5% –  ре жим ро бо ти від ді лу; 9,5% –  рі вень про фе сі о -
на лі з му та куль ту ри бі б лі о те ка рів; 5% –  роз та шу ван ня ро -
бо чо го мі с ця чер го во го бі б лі о те ка ря.

Як ба чи мо, на пря ми вдо с ко на лен ня ор га ні за ції об -
слу го ву ван ня ко ри с ту ва чів до сить рі з но ма ні т ні і чі т ко окре -
с ле ні ре с по н де н та ми. Про по зи ції що до цьо го ви сло вив ко -
ж ний дру гий опи та ний. Най бі ль ше не за до во лен ня ко ри с -
ту ва чів ви кли ка ли ва р тість і якість ксе ро ко пій; про по ну ва -
ло ся про до в жи ти ро бо ту бі б лі о те ки у ве чі р ній час та пе ре -
не с ти ви хі д ний день з п’ят ни ці на по не ді лок. Чи та ча ми бу -
ло на зва но  ла ку ни у фо н ді  від ді лу, се ред них, зо к ре ма, те -
ми го те ль но го го с по дар с т ва і ту ри з му. Ці ка во й те, що ре с -
по н де н ти вка за ли на не дбай ли ве ста в лен ня з бо ку ін ших
ко ри с ту ва чів до по ряд ку роз ста но в ки ви дань на сте ла жах.
Та кож, на ду м ку опи та них, не об хід но ор га ні зу ва ти до ступ
че рез Ін тер нет до по в но те к с то вих баз  до ку ме н тів із фо н дів
бі б лі о те ки, що має спри я ти під ви щен ню її пре сти жу, При
цьо му во ни ви яви ли го то в ність опла чу ва ти но ві біб ліо те ч -
ні по слу ги.

Від по ві ді на тре тє за пи тан ня да ли мо ж ли вість з’я су ва -
ти, до яких но сі їв ін фо р ма ції най ча с ті ше зве р та ють ся чи та -
чі. Чи се ль ність тих, хто ко ри с ту єть ся ін фо р ма ці єю тіль ки на
па пе ро вих но сі ях та од но ча с но на па пе ро вих і еле к т ро -
нних, прак ти ч но од на ко ва. Жо ден із ре с по н де н тів у сво їй
ро бо ті не ко ри с ту єть ся ви клю ч но еле к т ро нни ми но сі я ми
ін фо р ма ці ї. От же, не зва жа ю чи на те, що ос но в ним мо ти -

вом зве р нен ня до фо н дів від ді лу є пра г ма ти ч ний по пит на
ін фо р ма цію, ми отри ма ли ще од не під тве р джен ня то го, що
в на шо му су с пі ль с т ві ва го мим дже ре лом ін фо р ма ції і
знань за ли ша єть ся кни га.

Під во дя чи під су мок до слі джен ня, слід ви зна ти, що
біб ліо те ч ний пе р со нал як від ді лу, так і бі б лі о те ки в ці ло му,
не був під го то в ле ний від по ві д ним чи ном до но вих ор га ні -
за цій них умов біб ліо те ч но8 ін фо р ма цій но го об слу го ву ван -
ня. Перш за все, пра ців ни ки від ді лу не від ві да ли ін ші бі б лі -
о те ки, де вже за сто со ву єть ся да на фо р ма ор га ні за ції біб -
ліо те ч но го об слу го ву ван ня, си с те м но, на по трі б но му рі в ні
не бу ли озна йо м ле ні з до слі джен ня ми і пу б лі ка ці я ми що до
ор га ні за ції від кри то го до сту пу в чи та ль них за лах. Тоб то
біб ліо те ч ні пра ців ни ки че рез не до ста т ню по ін фо р мо ва -
ність пси хо ло гі ч но ви яви ли ся не го то ви ми до та ких но во -
вве день. 

Ще раз під тве р ди в ся про фе сій ний ім пе ра тив: не мо ж -
на за ми ка ти ся тіль ки в ра м ках сво єї  бі б лі о те ки, не об хід но
ви вча ти до свід ін ших, до слі джен ня й пу б лі ка ції про но ві
при йо ми та ме то ди в ро бо ті бі б лі о тек і, ви хо дя чи зі сво їх
мо ж ли во с тей, упро ва джу ва ти їх у прак ти ку. 

І го ло вне, отри ма ні в хо ді до слі джень ре зуль та ти  під -
тве р ди ли до ці ль ність впро ва джен ня си с те ми від кри то го
до сту пу, її де мо к ра ти ч ність, що спри яє ма к си ма ль но му
ви ко нан ню бі б лі о те кою од но го зі сво їх ос но в них за вдань –
як най по в ні шо го і опе ра ти в ні шо го за до во лен ня за -
пи тів та по треб ко ри с ту ва чів.

ОРОКУ в Кі ро во град сь кій об ла с ті роз ро б ля -
ють ся про гра ми еко но мі ч но го та со ці а ль но -
го роз ви т ку ре гі о ну. Та кож тут ді ють до в го -

стро ко ві про гра ми: роз ви т ку ма ло го під при єм ни ц т ва, на -
у ко во8 те х ні ч но го та ін но ва цій но го роз ви т ку, спри ян ня
під ви щен ню яко с ті та кон ку рен то сп ро мо ж но с ті про ду к ції,
під го то в ки ква лі фі ко ва них ка д рів.

За вдан ня, що сто ять пе ред ре гі о ном, зо к ре ма в та кій
ва ж ли вій сфе рі, як еко но мі ка, бе з у мо в но, ви зна ча ють го ло -
вні на пря ми ро бо ти Кі ро во град сь кої ОУНБ ім. Д.І. Чи жев сь -
ко го і осо б ли во та ко го її під роз ді лу, як від діл до ку ме н тів з
пи тань еко но мі ки, ви ро б ни ц т ва та при ро д ни чих на ук.

У цій ді я ль но с ті ви ко ри с то ву ють ся чи с лен ні і рі з но -
ма ні т ні ін фо р ма цій ні ре сур си Бі б лі о те ки. В пе р шу чер-
гу – це кни ж ко вий фонд. Та кож  по мі ч ни ка ми ко ри с ту ва -
чів в оде р жан ні не об хід ної ін фо р ма ції є роз га лу же ний
до ві д ко во8 по шу ко вий апа рат, еле к т ро нний ка та лог книг
та пе рі оди ки, рі з но ма ні т ні ба зи да них, Ін тер нет, до ступ до
по в но те к с то вих до ку ме н тів. Зна ч не мі с це в ін фо р ма цій ній
ро бо ті за йма ють кни ж ко ві ви ста в ки та пе ре гля ди лі те ра -
ту ри з ак ту а ль них пи тань: «Пі д п ри є м ни ц т во як фа к тор
роз ви т ку еко но мі ки», «Ко н ку ре н то с п ро мо ж ність укра ї н -
сь кої еко но мі ки», «Су ча с ні ін но ва цій ні тех но ло гі ї» та ба -
га то ін ших.

Для ві р ту а ль них ко ри с ту ва чів що мі ся ця здій с ню єть ся
еле к т ро нна роз си л ка ін фо р ма ції про но ві  над хо джен ня

лі те ра ту ри: з пи -
тань ма р ке ти н гу
та ме не дж ме н ту
(57 або не н тів), ба н ків сь кої спра ви (10), під при єм ни ц т ва
та бу х га л тер сь ко го об лі ку (48).

Роз по всю джен ню ві до мо с тей про на яв ні біб ліо те ч ні
ре сур си до по ма га ють за со би ма со вої ін фо р ма ції, пе ре -
ва ж но мі с це ва пре са. Ста ло си с те мою роз мі щен ня на сто -
рі н ках га зе ти «Ко о пе ра ція і під при єм ни ц т во» огля дів лі те -
ра ту ри, те ма ти ку яких про ди к то ва но ча сом: «Де р жа в на
по лі ти ка в га лу зі під при є   мн и  ц тва»,  «М алий  б і знес  –  в е-
л ик им б  і  зн е см  енам»,  « Ор і є нт ація – на спо жи  ва  чів»  ( х  а -
рч  ова   і   п ер е  р о  бн а  г  ал узі   пр  о м  и сл ов о с ті),   « Ек  он ом ік а та
ви н  а х  і д н и ц т во».

Ві  дділ не з а л  иш аєт ь ся о с т оронь пр  об ле м, що і  сн  ую ть у
р ег і  оні і  які  п  отр е б  ують ро зв’ яза ння.  Та к, н а ми ін іц і  юєт  ься
ши р  ок е  і в  той  же ч ас  ко мп  ет е н тне  та  ко н стр  у к т и вне  о  бг  о-
в  о ре ння а к т  у ал ьн их п итань на н а ук  ово  8пр а кт и   чних ко нф е -
р е н ц  іях.   У  цих   за х одах  б  еру ть уча сть пред  с   т ав ни ки тих
ст р   у  ктур,  від  як их з н  ачно ю  мірою    за  лежить   ви р іш  ення   
п  роб  лем   о б ла сті.  Так і    ко нф е   ре нції  ста ли   нашою    пос тій ною
п  ра  кт икою. П ри   с  вя чув ал ис  ь  в он  и п  итанням  п і дп р и  є  м -
ництва,  к а дров о  ї   по літики,   р оботи   ок реми х   га лузей  е ко -
номіки.  

П р  о  аг р  оп  р ом ис лов у галуз  ь  Кі ров о гр адщини    й шло   ся
на   к он ф ере нції « Пр о д о  вольча  б   ез пека :  с  у часний с тан т а

СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ
СОЦІАЛЬНОJЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
(З досвіду роботи відділу документів з питань
економіки, виробництва та природничих наук
Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського)

І. КоваленкоЩЩ
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У лю то му 2007 ро ку Мі ні с тер с т вом куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни ого ло ше но Все ук ра їн сь кий кон -

курс біб ліо те ч них Ін тер нет# сай тів, під су м ки яко го бу де під би то у ра м ках від зна чен ня Все ук ра їн сь ко -

го дня бі б лі о те к. Про по ну є мо ва шій ува зі «По ло жен ня про Все ук ра їн сь кий кон курс біб ліо те ч них ін тер -

нет# сай тів», а та кож ме то ди ч ний ма те рі ал І. Цу рі ної на до по мо гу фа хі в цям, які за йма ють ся ство -

рен ням біб ліо те ч них веб# сай тів.

ЗА ТВЕР ДЖЕ НО
На каз Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни 

07.02.2007 № 2
Реєстрація Міністерства юстиції  України № 126/13393 від 14 лютого 2007 р.

ПО ЛО ЖЕН НЯ
про Все ук ра їн сь кий кон курс біб ліо те ч них ін тер нетJ сай тів

1. За га ль ні по ло жен ня
1.1. Все ук ра їн сь кий кон курс біб ліо те ч них ін тер нет� сай тів (да лі – Кон курс) за сно ва ний Мі ні с тер с -

т вом куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни і про во дить ся у ме жах від зна чен ня Все ук ра їн сь ко го дня бі б лі о те к.   
1.2. Ме та Кон ку р су:
� іні ці ю ван ня біб ліо те ч ни ми пра ців ни ка ми но ва цій, спря мо ва них на впро ва джен ня ак ту а ль них

форм і ме то дів біб ліо те ч но� ін фо р ма цій но го об слу го ву ван ня рі з них груп ко ри с ту ва чів;               
� ви ко ри с тан ня    су час них    ін фо р ма цій них    тех но ло гій    та ін фо р ма цій них ре сур сів;
� під ви щен ня фа хо во го рі в ня пе р со на лу бі б лі о тек, здій с нен ня на у ко вих до слі джень, пар т нер сь -

ких про грам то що.
2. Умо ви кон ку р су
2.1. Кон курс про во дить ся що ро ку у ве ре с ні мі ся ці в мі с ті Ки є ві, те р мі ни   про ве ден ня   Кон ку р су  за -

твер джу ють ся   на ка зом  Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни про про ве ден ня Кон ку р су.
2.2.   Ор га ні за то ром Кон ку р су є Мі ні с тер с т во куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни.   До уча с ті в ор га ні за ції  та

про ве ден ні   Кон ку р су  мо жуть за лу ча ти ся пред ста в ни ки тво р чих спі лок від по ві д но го про фі лю, гро мад -
сь ких ор га ні за цій, під при ємств, уста нов та ор га ні за цій за їх зго до ю.

2.3.    Для під го то в ки та про ве ден ня Кон ку р су ство рю ють ся орг ко мі тет і жу рі Кон ку р су.
2.4.   Склад орг ко мі те ту і жу рі Кон ку р су за твер джу єть ся що ро ку на ка зом Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту -

ри з му Укра ї ни. До орг ко мі те ту і жу рі Кон ку р су вклю ча ють ся про ві д ні фа хі в ці біб ліо те ч ної га лу зі.
2.5.   Орг ко мі тет Кон ку р су пра цює на гро мад сь ких за са дах та са мо стій но ви зна чає по ря док сво єї

ро бо ти.                                 
2.6. Орг ко мі тет:              
2.6.1.  до во дить до ві до ма уча с ни ків ін фо р ма цію про те р мін та умо ви про ве ден ня Кон ку р су;
2.6.2. за твер джує фо р ми за явок на участь у Кон ку р сі та пе ре лік до ку ме н тів, не об хід них для уча с ті;
2.6.3.  за твер джує пе ре лік уча с ни ків Кон ку р су за ре зуль та та ми по пе ре дньо го роз гля ду по да них за -

явок, до ку ме н тів;
2.6.4. здій с нює по то ч ну вза є мо дію що до ор га ні за цій них пи тань з жу рі та уча с ни ка ми Кон ку р су;
2.6.5.  ви ко нує ін ші фу н к ції, не об хід ні для ор га ні за ції та про ве ден ня Кон ку р су.

КК ОО НН КК УУ РР СС ИИ   ПП РР ОО ФФ ЕЕ СС ІІ ЙЙ НН ОО ЇЇ   ММ АА ЙЙ СС ТТ ЕЕ РР НН ОО СС ТТ ІІ

пе р сп ектив  и    вир іш ен ня  проб  ле м» .   Д о ду м  ки  що д о  не об -
х  і дн ості   р озмо ви  на   цю  те м  у    привела   на  с  к ни г а  до кт о р а
ек    он ом іч них  на у к,  п  р офесо ра,  за в ідув ач а    кафед ри   м і   ж -
на родн ої  е  коном ік и  Кі ро в о  гр а дс ьк  ог о  н  а  ц іо нальн о  го    те -
хніч но  го    ун ів ер сит ету   І .    Мицен к  а   «П ро д ово л ьча  без пека
Укр аїн и  :  оцін ка  с тану  та  сві то вий дос ві д в ирі ш ен ня
пробле м».  Обг ово р е  н  ня  т е   ор етич ни х  пол ожен  ь  у п  о є д -
нанні  з    пр икладами   із   су ча сн ої  прак  т  ик и надал и  ґ ру  н -
товності  т  а   к он  к ретн о  с ті ділов  і й  розмові. В н і й  в з яли
участь    і п  р ед став н  и  к и   об л д е р ж   а д мі ніс тр ац і ї,   науков  ці  ,
фахі  вці а г р  о пр  о мис ло во  ї  г алуз і,     сту ден  т и  8е к ономіс  ти,
агр арії т а  і н.

Пробл ема    розв и т к у а гр о пр омис ло  вої  гал узі  –  б а  г а -
т о ас п е ктна,   і  в ирішен ня  ї ї   н е можливе б  ез  к о мп лекс но  го

підходу . А том у  у   ви ступа  х  йш лося  пр  о  р ефо рм ува нн я    зе -
ме льн их  ві дн ос и  н,  на ук о ве   за  без  пече  нн  я а гр  о пр ом и -
слов  о г о  в и р о б ництв а, у  твор ення ц ін н а  сі ль с ьк о го сп о -
дарсь ку   продукц і ю, контро л ь якості  про дук  тів  хар  чуван -
ня, зай ня тіст ь н а селенн я на се лі, ш ля хи  подола нн я 
е кологіч ної кризи  в   сільс ь кі й   м ісцевос ті,   п і дгото вк у  с пе-
ціалістів сіл ь  с ь  ког ос по дарсь ко г о  в и робни цтва то що .

П ровед ення т ак их захо дів і по бу до ва сво єї ро бо ти
від по ві д но до за вдань еко но мі ч но го роз ви т ку Кі ро во -
град сь кої об ла с ті до зво ляє від ді лу до ку ме н тів з пи тань
еко но мі ки, ви ро б ни ц т ва та при ро д ни чих на ук по стій но
три ма ти ру ку на пуль сі жит тя на шо го ре гі о ну.
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АНА стат тя при зна че на для фа хі в ців бі б лі о тек рі з -
них рі в нів і, мо ж ли во, до по мо же їм під го ту ва ти ся
до уча с ті у кон ку р сі на кра щий біб ліо те ч ний веб8 -
сайт, ого ло ше но му  Мі ні с тер с т вом куль ту ри і ту ри -

з му Укра ї ни. Бі б лі о те ка рям по трі б но тіль ки бі ль ше смі -
ли во с ті, ен ту зі а з му та ін фо р ма ції для ре а лі за ції сво го
за ду му.

Не се к рет, що сьо го дні бі б лі о те ка вже не єди не
дже ре ло на дан ня ін фо р ма ці ї. Най бі ль ши ми її кон ку -
ре н та ми є по ста ча ль ни ки еле к т ро нної ін фо р ма ції
(ви зна є мо ми це чи ні). Лю ди все бі ль ше пе ре но сять
ве ден ня сво їх справ (ба н ків сь кі опе ра ції, по ку п ки і т.
ін.) з ма те рі а ль но го сві ту у ві р ту а ль ний. Чо му біб ліо -
те ч ні по слу ги та ді ло ві опе ра ції ма ють чи мось від рі з -
ня тись? 

Зде бі ль шо го ко ри с ту ва чі бі б лі о тек – це сту де н ти,
які не ба чать жо д них від мін но с тей між ма те рі а ль ним та
ві р ту а ль ним сві та ми. Во ни не “пра цю ють в ре жи мі
он8лайн”, а шви д ше іс ну ють в ньо му весь час, мі ц но
по в’я за ні мо бі ль ни ми те ле фо на ми, еле к т ро нною по -
штою та чат8 гру па ми. Для та ких ко ри с ту ва чів бу ти на
зв’я з ку 24 го ди ни на до бу, 7 днів на ти ж день – це ре а ль -
ність. Ма ю чи та кі про гно зи на май бу т нє, на віть ма лі бі б -
лі о те ки по ви нні за ду ма тись над  сво єю при су т ні с тю в ін -
фо р ма цій но му про с то рі та роз по ча ти ро бо ту над ство -
рен ням  вла с них ін тер ак ти в них та ди на мі ч них  веб -сай -
тів.

Сьо го дні веб8 сай ти ста ють не від’ єм ною ча с ти ною
су час ної бі б лі о те ки і то му сприй ма ють ся як пре зе н та -
ція її об ра зу в ін фо р ма цій но му про с то рі. Чи та чі, що
вже ма ли спра ву з Ін тер не том, зна ють як шу ка ти по трі -
б ну ін фо р ма цію і з ле г кі с тю мо жуть роз рі з ни ти хо ро -
ший сайт від по се ре д ньо го.

Пи тан ня ство -
рен ня і під три м ки
веб8 сай ту вже бу ли роз гля ну ті в ме то ди ч них ре ко ме н -
да ці ях НПБУ „Веб8 сайт: де сять кро ків до ус пі ху”.  Спро -
бу є мо ви зна чи ти за га ль ні за са ди ство рен ня які с но го
веб8 сай ту, кри те рії  оці н ки йо го яко с ті/рі в ня:

·· ви со кий рі вень ор га ні за ції змі с ту сай ту;
·· по стій не оно в лен ня;
·· мі ні ма ль ний час за ва н та жен ня;
·· про с то та в ко ри с ту ван ні;
·· від по ві д ність по тре бам ко ри с ту ва чів;
·· по се ре д ни ц т во між ко ри с ту ва ча ми та он лай -

но вим се ре до ви щем;
·· орі є н то ва на на ме ре жу ко р по ра ти в на куль ту ра.
Що сто су єть ся без по се ре д ньо біб ліо те ч них

веб8сай тів, то нам ва р то до три му ва ти ся та ких прин ци пів:
·· па м’я та ти про ко ри с ту ва ча;
·· за без пе чи ти про с то ту і до сту п ність;
·· по кра щу ва ти ди зайн сай ту;
·· вдо с ко на лю ва ти йо го та під три му ва ти ін тер -

ак ти в ність.
Про ана лі зуй мо вже іс ну ю чий веб8 сайт пе в ної бі б -

лі о те ки. Чи  від по ві дає йо го зміст її мі сії?  Чи є він ори -
гі на ль ним, або про с то ко пі ює вже іс ну ю чі сай ти? Слід
па м’я та ти, що веб -сай ти ма ють по те н ці ал, який дає
змо гу біб ліо те ці ви ко ну ва ти свої фу н к ції на аб со лю т но
но во му рі в ні. Цей еле к т ро нний ре сурс не є тіль ки дже -
ре лом біб ліо гра фі ч ної ін фо р ма ції або ві до мо с тей з іс -
то рії бі б лі о те ки. Ось чо му ва ж ли во, щоб вже ти ту ль на
сто рі н ка сай ту да ва ла уяв лен ня про рі з но ма ні т ність
фу н к цій бі б лі о те ки як  ін фо р ма цій но го, куль ту р но го,
осві т ньо го за кла ду, по се ре д ни ка між ко ри с ту ва чем і
сві то ви ми ін фо р ма цій ни ми ре сур са ми. 

СС ТТ ОО РР ІІ НН КК АА
ММ ЕЕ ТТ ОО ДД ИИ СС ТТ АА

ЯК ЗРОБИТИ ВЕБ-САЙТ 
ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УСПІШНИМ?

І. Цуріна

ДД

2.7.    Мі ні с тер с т во куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни фо р мує жу рі в скла ді 9 осіб з чи с ла ви со ко ква лі фі ко ва -
них фа хі в ців біб ліо те ч ної спра ви та чле нів про фе сій них гро мад сь ких об’ єд нань.                                         

2.7.1. жу рі є тим ча со во ді ю чим ро бо чим ор га ном, за вдан ням яко го є пе ре гляд, оці ню ван ня ви ко на -
них під час Кон ку р су ро біт та ви зна чен ня пе ре мо ж ців у від по ві д ній но мі на ції;

2.7.2.  жу рі са мо стій но ви зна чає по ря док сво єї ро бо ти, йо го рі шен ня є ос та то ч ним і не під ля гає змі -
ні.

2.8.  За яв ки про участь у Кон ку р сі над си ла ють ся до орг ко мі те ту не пі з ні ше як за 1 мі сяць до про ве ден -
ня Кон ку р су.   

2.9. Ін фо р ма ція про Кон курс та йо го під су м ки опри лю д ню єть ся на сай ті Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту -
ри з му Укра ї ни.

2.10. Ма те рі а ли  Кон ку р су збе рі га ють ся  у  від ді лі   ана лі зу  і про гно зу ван ня ді я ль но с ті бі б лі о тек Мі ні -
с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни.

3. Уча с ни ки кон ку р су
3.1. Уча с ни ка ми Кон ку р су мо жуть бу ти бі б лі о те ки усіх форм вла с но с ті та під по ряд ку ван ня.
4. Фі нан со ве за без пе чен ня кон ку р су
4.1. Для за без пе чен ня під го то в ки та про ве ден ня Кон ку р су в уста но в ле но му   по ряд ку мо жуть за лу ча -

ти ся бла го дій ні вне с ки, спо н сор сь ка до по мо га та ін ші    над хо джен ня, не за бо ро не ні за ко но дав ст вом
Укра ї ни.                                                                    

4.2. Під при єм с т ва, ор га ні за ції та уста но ви не за ле ж но від фо р ми вла с но с ті та ор га ні за цій но� пра во вої
фо р ми (у то му чи с лі бла го дій ні фо н ди, гро мад сь кі ор га ні за ції, тво р чі спі л ки то що) за по го джен ням з Мі -
ні с тер с т во куль ту ри і ту ри з му мо жуть уста но в лю ва ти за вла с ний ра ху нок спе ці а ль ні при зи, на го ро ди та
пре мії для пе ре мо ж ців та уча с ни ків Кон ку р су.



2’2007 (36)    35

Як що ви ви ко ри с то ву є те ані ма цій ні ефе к ти, на -
скі ль ки во ни до ре ч ні? На при клад, на ти ту ль ній сто рі -
н ці сай ту од ні єї з бі б лі о тек, ко т ра но сить ім’я ві до мо -
го пись мен ни ка, бу ло роз мі ще но йо го фо то гра фію, а
не фо то бі б лі о те ки, що мо г ло б да ти ко ри с ту ва че ві
уяв лен ня про неї та  до по мо г ти у ре а ль но му по шу ку
кни го збі р ні за ад ре со ю. Кра си ва сві т ли на ін шої бі б лі -
о те ки пред ста в ля ла  її в зи мо вий пе рі од: за сні же на
до ро га, без лю дей і на віть їх ніх слі дів. І зра зу ви ни кає
вра жен ня, що цю бі б лі о те ку вза га лі не від ві ду ють чи -
та чі.   

Сайт прак ти ч ний, зру ч ний для ко ри с ту ва чів?
Зру ч ність для ко ри с ту ва чів рі з них ка те го рій більше не
є чи мось уні ка ль ним, це обо в’я з ко ва ви мо га, бо ін ак -
ше який сенс в іс ну ван ні сай ту?  Він мо же і має бу ти
од на ко во зру ч ним у ко ри с ту ван ні як для но ва ч ка, так
і для до сві д че ної лю ди ни, не ка жу чи вже про осіб з
фі зи ч ни ми ва да ми. При сто су ван ня до за пи тів лю дей
з осо б ли ви ми по тре ба ми мо же ста ти ви про бу ван ням
для бі б лі о те к. Бли зь ко 12% Ін тер нет8 ко ри с ту ва чів ма -
ють пе в ні фі зи ч ні ва ди. Їх ня кі ль кість бу де зро с та ти,
оскі ль ки три ва лість люд сь ко го жит тя збі ль шу є ть ся.
При бли з но по ло ви на з нас мо же роз ра хо ву ва ти на
по яву тих чи ін ших вад пі с ля 65 ро ків. Як що ви по єд -
на є те ці да ні з тим фа к том, що ба га то Ін тер нет8 ко ри с -
ту ва чів ма ють ста ре та не від по ві д не об ла д нан ня, до -
сту п ність стає най ва ж ли ві шим пи тан ням. Лю ди з ва -
да ми  зо ру ча с то на ла ш то ву ють свої бра у зе ри на
шрифт ма к си ма ль но го роз мі ру і ко н т ра с т ні ко льо ри,
щоб бу ло зру ч ні ше чи та ти. З огля ду на це, ва ж ли во
так ор га ні зо ву ва ти свій веб8 сайт, щоб він од на ко во
до б ре пра цю вав як зі спи с ка ми сти лів, так і без них.
Пе ре ві ряй те свої сто рі н ки, змі ню ю чи шрифт, роз мір
та ко льо ро ву га му на рі з них бра у зе рах, щоб ви зна чи -
ти мо ж ли ві ва рі а н ти.

До ре чі, чи пра цю ють ва ші від си л ки? Адже мо ж -
на зі тк ну ти ся з тим, що до сить ча с то за яв ле на на сай ті
ін фо р ма ція про с то не роз кри ва єть ся, а три ва лий час
„ви сить” по від ом лен ня, що ця ча с ти на зна хо дить ся у
ста дії роз ро б ки. 

Чи ро зу міє пе ре сі ч ний ко ри с ту вач ін фо р ма цію,
яку ви роз мі щу є те на сай ті, при йн я ті ско ро чен ня, біб -
ліо те ч ну те р мі но ло гію? Тут не об хід но пе ре ві ря ти гра -
мо т ність та яс ність ви кла ду те к с тів. Не охай ний, пе ре -
об тя же ний  бю ро к ра ти ч ною ле к си кою текст ви кли кає
єди не ба жан ня – бі ль ше ні ко ли не зве р та ти ся до цьо го
сай ту.

Ва р то за зна чи ти, що оці ню ю чи рі вень сай ту, ва ж -
ли во вра хо ву ва ти не про с то на яв ність еле ме н ту чи по -
слу ги, а й їх ню якість (ма с ш таб, чі т кість, зру ч ність, до -
сту п ність, прак ти ч ність). Ось пе ре лік ос но в них да них,
що ма ють бу ти при су т ні ми на веб8 сай ті ко ж ної, на віть
не ве ли ч кої бі б лі о те ки:

·· офі цій на на зва;
·· по вна еле к т ро нна та тра ди цій на ад ре си її го -

ло вно го при мі щен ня та фі лій;
·· те ле фон ні но ме ри;
·· еле к т ро нна ад ре са до ві д ко вої слу ж би;
·· на яв ність по си лань на біб ліо те ч ний он лай но -

вий ка та лог;
·· ін фо р ма ція про біб ліо те ч ні зі бран ня;
·· ві до мо с ті про по слу ги (та про ду к ти), вклю ча -

ю чи тра ди цій ні;

·· пе ре лік пра вил ко ри с ту ван ня біб ліо те ч ни ми
ре сур са ми та їх ній опис.

Для уни к нен ня мо ж ли вих кон ф лі к тів ко ри с ту ва чі
по ви нні зна ти, що са ме бі б лі о те ка мо же їм за про по ну -
ва ти. По слу ги, зви чай но ж, від рі з ня ють ся у ко ж ній біб -
ліо те ці. Ва р то на да ва ти ін фо р ма цію про всі на яв ні по -
слу ги, адже як що спо жи ва чі про них не зна ють, то й не
змо жуть ни ми ко ри с ту ва ти ся.

Від су т ність та кої ін фо р ма ції сві д чить про аб со лю -
т ну не про фе сій ність, не ка жу чи вже про не га ти в ний
вплив на ді ло ві від но си ни, оскі ль ки ко ри с ту ва чам
про с то не об хід на та ка ін фо р ма ція для но р ма ль ної ро -
бо ти у біб ліо те ч но му се ре до ви щі. 

Ве ли кі бі б лі о те ки ча с то зо се ре джу ють ся на за без -
пе чен ні до сту пу до ін фо р ма ції, сво їх тра ди цій них та
веб8 ре су р сів. Для цьо го їм слід роз мі с ти ти на сай ті пе -
ре лік  усіх веб8 сто рі нок за абе т кою і ство ри ти по шу ко -
ву скри нь ку для отри ман ня ін фо р ма ції в ме жах сай ту
та ін.

Крім то го, уни кай те зай во го. Зви чай но роз ро б ни -
ки веб8 сай ту ма ють ви ко ри с то ву ва ти будь8 які за со би
для то го, щоб він став ці ка вим та при ваб ли вим для від -
ві ду ва чів. Од нак на яв ність де яких еле ме н тів тіль ки пе -
ре шко джає про с то му та швид ко му по шу ку не об хід ної
ін фо р ма ці ї. Ось ли ше кі ль ка мо ме н тів, що є осо б ли во
про бле м ни ми.

Ві к на, що ра п то во з’яв ля ють ся на ек ра ні. На віть, як -
що це не ре к ла ма, ко ри с ту ва чі на ма га ють ся їх за кри ти
яко мо га шви д ше або вза га лі за бло ку ва ти.

Зву ко вий су про від. Як один із еле ме н тів офо р м -
лен ня веб8 сто рі н ки ча с то ви ко ри с то ву ють зву ко ві тре -
ки. Од нак їх нє за сто су ван ня зна ч но збі ль шує час за ва -
н та жен ня сто рі н ки та й мо лодь бі ль ше по лю б ляє  пра -
цю ва ти в Ін тер не ті з вла с ним му зи ч ним су про во дом.

Над то аг ре си в ний ма р ке тинг. Де ше ві при йо ми
ма р ке ти н гу не сприй ма ють ся ос но в ни ми гру па ми по -
те н цій ної ау ди то рії і вза га лі не по ви нні асо ці ю ва тись із
біб ліо те ч ним за кла дом.

Ані ма ці я. Ко ри с ту ва чі вже бо же во лі ють від ка р ти -
нок, осо б ли во як що їх ба га то й во ни ме ре х тять, і на да -
ють пе ре ва гу не на в’я з ли во му офо р м лен ню.

По га на на ві га ці я. Ко ри с ту ва чі будь8 яко го сай ту
зав жди хо чуть зна ти свої мо ж ли во с ті, то му мі с це зна -
хо джен ня пе в ної ін фо р ма ції на сай ті має бу ти чі т ко ви -
зна че но, так са мо як і від си лан ня/лі н ки до ос но в них
роз ді лів та ін ших фу н к цій/оп цій на цьо му рі в ні.

Не ста ча до по мі ж ної ін фо р ма ції  на окре мих сто рі -
н ках. Як мі ні мум, ма ють бу ти вка за ні да та остан ньо го
оно в лен ня, ад ре са URL та ім’я осо би, що від по ві дає за
сто рі н ку.

Су пе ре ч ли ва або не ви ра з на те р мі но ло гі я. Ко ри с -
ту ва чі мо жуть роз гу би ти ся, зі тк ну в шись із не зна йо ми -
ми, не зро зу мі ли ми по нят тя ми. На ма гай те ся по яс ню ва -
ти біб ліо те ч ні те р мі ни або хо ча б да ва ти від си лан ня/лі -
н ки, де мо ж на знай ти по яс нен ня. Осо б ли во уни кай те
спе ци фі ч них на зв ка та ло гів чи до ма ш ніх сто рі нок.

“Ме р т ві” від си лан ня/лі н ки. Будь8 який текст, що
мо же з’яв и тись як від си л ка, але на спра в ді не ді є.

Роз мі щен ня ва ж ли вих від си лань/лі н ків десь по -
се ре ди ні сто рі н ки. Як що уни к ну ти цьо го не мо ж ли во,
при най м ні ви ді літь їх, зро біть по мі т ни ми.

Роз мі щен ня за ста рі лої ін фо р ма ці ї. Як що її не об -
хід но пред ста ви ти, то во на має бу ти чі т ко по зна че на.
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лю то го у Центрі ді ло во го та куль ту р но го спів -
ро бі т ни ц т ва „У к ра їн сь кий дім” (м. Ки їв) від бу -
ла ся офі цій на це ре мо нія на го ро джен ня жу р на -

лом „Кни ж ник�review” пе ре мо ж ців VІ ІІ Все ук ра їн сь ко го
рей ти н гу „Кни ж ка ро ку”. 

Ак ція су про во джу ва ла ся кон ку р са ми та лі те ра ту р -
ни ми ау к ці о на ми, про да жем кни жок 12 ви да в ництв, фо -
то ви с та в кою «Су ча с ні укра ї н сь кі лі те ра то ри очи ма
„Кни ж ни ка�review”». Кни ж ки� но мі на н ти бу ли пред ста в -
ле ні у від ео ря ді на роз та шо ва них на сце ні ек ра нах. Ро зі -
гру ва ли ся при зи ло те реї, се ред яких бу ли кни ги пись -
мен ни ків Н. Ше в че н ко, І. Роз до бу дь ко, Л. Де ни се н ко, 
С. На бо ки, ви дан ня се рії „Сві то ві бе с т се ле ри укра ї н сь -
ко ю”, мі ні� ен ци к ло пе дії „У к ра їн сь кий бе с т се лер”, ком -
плект кни жок ви да в ни ц т ва „А� БА� БА� ГА� ЛА� МА� ГА”.
Від бу ли ся ви сту пи ет но �ха ус� гу р ту „Да ха Б ра ха”, тан -
цю ва ль но го ко ле к ти ву „Soulb”, про зву ча ли ко б зар сь кі
пі с ні у ви ко нан ні Т. Ком па ні че н ка.

Ве ду чи ми це ре мо нії бу ли го ло вний ре да к тор жу р -
на лу „Кни ж ник�review” К. Ро дик та ве ду ча куль ту ро ло -
гі ч них про грам те ле ка на лу «1+1» Л. Са ка да� Ос т ро всь -
ка.

На за ве р шен ня від бу в ся ау к ці он з про да жу осо би с -
тих ре чей ві до мих ді я чів укра ї н сь ко го лі те ра ту р но го
про це су.

Пе ре мо ж ці рей ти н гу 
«Кни ж ка ро ку – 2006»:

Ар тюх Л. Тра ди цій на укра ї н сь ка ку х ня в на род но му
ка ле н да рі. – К.: Бал тія� Друк. – 252 с.

Ва сі на З. Укра ї н сь кий лі то пис вбран ня. Т. 2:  ХІ ІІ –
по ча ток ХХ ст. – К.: Ми с те ц т во. – 448 с.

Ве р с тюк В.Ф., Дзю ба О.М., Ре п ри н цев В.Ф. Укра ї -
на. Від най да в ні ших ча сів до сьо го ден ня: Хро нол. 
до від. – К.: На ук. ду м ка. – 715 с.

Ге ра си м’юк В. Па по роть. – К.: Про сві та. – 328 с.
Го голь М. Ніч пе ред Рі з д вом. – К.: А� БА� БА� ГА�

ЛА� МА� ГА. – 25 с.
Дзю ба І. З кри ни ці літ: У 3 т. Т. 1�2. – К.: Вид. дім

«Ки є во� Мо ги лян. ака д.». – 976 с.
Де мо к ра тія: Ан то ло гі я. – К.: Смо ло скип. – 1108 с.
Дрейк Е. Дра ко ни. Єги п то з нав с т во. По шу ки гро б -

ни ці Осі рі са. – К.: Ма ха он� Ук ра ї на. – 30 с., 30 с.
Жа дан С. Ка пі тал. – Х.: Фо лі о. – 793 с.
Еко У. Ім’я роз и. – К.: Фо лі о.  576 с.
Ки їв сь кий аль бом: Фо то аль бом. – К.: Пе ри скоп. –

160 с.
Ма ла ков Д. Ки їв, 1939�1945: Фо то аль бом. – К.:

Кий. – 464 с.
Ме н за тюк З. Ка зо ч ки� ку цо х во с ти ки. – Л.: Вид� во

Ста ро го Ле ва. – 32 с.
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ХХ РР ОО НН ІІ КК ААКНИЖКА РОКУ – 2006

Не чі т кі те к с ти від си лань/лі н ків, або, ще гі р ше, кі -
ль ка від си лок з од на ко вим те к с том. Ко ри с ту ва чі по ви -
нні ма ти чі т ке уяв лен ня про те, ку ди «ве де» те чи ін ше
від си лан ня/лінк.

Шри ф ти та їх нє за ба р в лен ня, які ускла д ню ють
сприй нят тя те к с ту. Уни кай те цьо го, на віть як що це ча с -
ти на “спе це фе к ту”.

Не ви ко ри с тан ня мо ж ли во с тей гі пер те к с тів. Не об -
хід но, де тіль ки мо ж на, роз мі ща ти від си лан ня/лі н ки.
Обо в’я з ко во це по трі б но, ко ли у те к с ті зга ду єть ся кон к -
ре т на ін сти ту ція, яка має свій веб8сайт.

Хо ча веб8 сайт бі б лі о те ки – не “фі зи ч ний” про с тір,
від ві ду ва чі ко ри с ту ють ся ним у та кий спо сіб, що йо го
фу н к ції мо ж на при рі в ня ти до тра ди цій ної бі б лі о те ки. А
як що ми го во ри мо, що пу б лі ч на бі б лі о те ка є ін фо р ма -
цій ним, куль ту р ним центром сво єї гро ма ди, то во на по -
ви нна ма ти свою ро дзи н ку. То му і веб8 сайт му сить про -
по ну ва ти щось своє, ори гі на ль не. Крім су то біб ліо те ч -
ної ін фо р ма ції, це мо же бу ти ві р ту а ль на про гу ля н ка рі -
д ним кра єм, яка зро бить сайт ва р тим ува ги лю би те лів
зе ле но го ту ри з му, іс то ри ч ні роз ві д ки, ко т рі мо жуть за -
ці ка ви ти ви хі д ців з цьо го ре гі о ну та лю би те лів іс то рії,
ці ка ві ди тя чі про гра ми чи тан ня, ін фо р ма ція про на род -
ні про ми с ли то що. То му ва р то по стій но оці ню ва ти веб8 -
сайт, ана лі зу ва ти йо го за пи ту ва ність та вжи ва ти за хо дів
що до йо го вдо с ко на лен ня. Се ред най ва ж ли ві ших пи -
тань та ко го мо ні то ри н гу:

�� Яки ми ре сур са ми, по слу га ми та сто рі н ка ми
сай ту ко ри с ту ють ся від ві ду ва чі най бі ль ше?

�� Чи вва жа ють ко ри с ту ва чі веб8 сайт зру ч ним та
ко ри с ним?

�� Як ко ри с ту ва чі ді з на ли ся про веб8 сайт, що спо -
ну ка ло їх йо го від ві да ти?

Ви хо дя чи з вла с но го до сві ду, за ува жу, що 
веб8 сайт,  як ди ти на. Важ ко на ро ди ти, але це ні що у по -
рі в нян ні з тим, які си ли тре ба до кла с ти, аби ви ро с ти ти.
Су про во джен ня веб8 сай ту ви ма гає ак ти в ної, ко пі т кої
ро бо ти, зо се ре дже но с ті, по стій ної го то в но с ті до змін,
але все це ва р то зу силь!
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СТОРІЯ Ні ме ць кої На ці о на ль ної бі б лі о те ки ся гає да -
ле ко го  1912 ро ку, ко ли в Лейп ци гу, то ді ш ньо му
центрі кни ж ко вої та ви да в ни чої спра ви Ні ме ць кої ім -
пе рії, бу ло за сно ва но Ні ме ць ку кни га р ню. Її за вдан -

ням бу ло зби ра ти, ка та ло гі зу ва ти та біб ліо гра фі ч но опра -
цьо ву ва ти всю лі те ра ту -
ру ні ме ць кою та іно зе м -
ни ми мо ва ми, що бу ла
ви да на на те ри то рії
дер жа ви, по чи на ю чи з
1913 ро ку, а та кож ні ме -
ць ко мо в ну лі те ра ту ру
з8за ко р до ну, пе ре кла -
ди ні ме ць ких та за ру бі -
ж них ви дань про Ні ме ч -
чи ну. І вже у 1913 ро ці
з’яв и ло ся пе р ше ви дан -
ня «Ні ме ць кої На ці о на -
ль ної біб ліо гра фі ї». 

Дві на ці о на ль ні бі б лі о те ки в од ній роз ді ле ній
кра ї ні

На с лід ки Дру гої сві то вої вій ни, по діл Ні ме ч чи ни на
чо ти ри оку па цій ні зо ни – все це не мо г ло не по зна чи ти ся
на Ні ме ць кій кни га р ні. Во на втра ти ла своє зна чен ня цен т -
ра ль но го де по зи та рі ю. В за хі д ній зо ні Ґео рг Курт Ша у ер,
Гай н ріх Ко бет, Ві то р ріо Кло с те р ман та Ганс Віль ге льм Еп -

пе ль с гай мер за -
сну ва ли за хід но ні -
ме ць кий ва рі ант
Ні ме ць кої кни га р ні – Ні ме ць ку бі б лі о те ку у Фра н к фу р ті8 -
на8 Май ні. 

От же, вже з 1947 ро ку
в Ні ме ч чи ні іс ну ва ли дві
бі б лі о те ки, які в прин ци пі
ви ко ну ва ли од ні й ті ж са мі
фу н к ції, але не за ле ж но
од на від од но ї. Ви пу с ка ли -
ся і  два на ці о на ль ні біб -
ліо гра фі ч ні по ка ж чи ки, які
бу ли іде н ти ч ни ми за сво їм
змі с том. 

Пі с ля об’ єд нан ня Ні -
ме ч чи ни оби д ва за кла ди
ра зом з Ні ме ць ким му зи ч -
ним ар хі вом Бе р лі на, який

з 1970 ро ку на ле жить біб ліо те ці у Фра н к фу р ті, бу ло об’ єд -
на но під од ні єю спі ль ною на звою – «Ні ме ць ка бі б лі о те ка».
Вже 3 сі ч ня 1991 ро ку по ба чив світ пе р ший ви пуск спі ль ної
«Ні ме ць кої На ці о на ль ної біб ліо гра фі ї». 

Що ден на «фі зи ч на» пра ця
Пі с ля то го, як з че р в ня 2006 ро ку на брав чин но с ті «За -

кон про Ні ме ць ку На ці о на ль ну бі б лі о те ку», змі ни ла ся не

Німецька Національна бібліотека, Лейпциг
Фото: Юрген Кюнстман
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тіль ки са ма її на зва, а й зна ч но роз ши ри ли ся за вдан ня.
Перш за все, це сто су єть ся фо н дів, ком пле к ту ван ня та збе ре -
жен ня до ку ме н тів на па пе ро вих і еле к т ро нних но сі ях, що
вод но час зу мо в лює те, що в май бу т ньо му по ряд із но сі я ми
ін фо р ма ції, так би мо ви ти у «фі зи ч ній фо р мі» (кни ги, га зе ти
і т. ін.), в ар хі ві ма ють та кож збе рі га ти ся еле к т ро нні ви дан ня.
Ра зом з цим ви ни ка ють но ві ви мо ги до вже іс ну ю чої що ден -
ної ро бо ти бі б лі о те ка рів.

Ко ж но го дня до Ні ме ць кої бі б лі о те ки над хо дять бли -
зь ко 1 200 но вих на зв у «фі зи ч ній фо р мі». Ко ж не ви да в ни -
ц т во в Ні ме ч чи ні зо бо в’я за не, згі д но з за ко ном, пе ре да ва -
ти до На ці о на ль ної бі б лі о те ки усі свої но ві ви дан ня у двох
при мі р ни ках. За ле ж но від то го, в якій фе де ра ль ній зе м лі
бу ло ви да но кни гу, во на ка та ло гі зу єть ся бі б лі о те ка ря ми
або в Лей п цигу, або ж їх ні ми ко ле га ми у Фра н к фу р ті. То ді
один при мі р ник за ли ша єть ся в Лей п цигу, а ін ший – у кни -
го схо ви щі Фра н к фу р та. Та ким чи ном у роз по ря джен ні чи -
та чів обох центрів зна хо дить ся по вна збі р ка тво рів дру ку,
по чи на ю чи з 1945 ро ку. 

Ско ро чен ня трьох центрів На ці о на ль ної бі б лі о те -
ки до двох

На ра зі На ці о на ль на бі б лі о те ка на лі чує бли зь ко 22,2
млн. при м. до ку ме н тів, з них бли зь ко 13,2 млн. зна хо дять -
ся у Лейп ци гу, бли зь ко 7,8 млн. – у Фра н к фу р ті8 на8 Май ні
та при бли з но 1,2 млн. – у Ні ме ць ко му му зи ч но му ар хі ві в
Бе р лі ні, ко т рий, як за зна ча ло ся ви ще, вхо дить до скла ду
фра н к фу рт сь кої бі б лі о те ки. 

По стій но зро с та ю чий фонд по тре бує роз ши рен ня
пло щі до ку ме н то с хо вищ, при бли з но на 24 по гон ні ме т ри
що ден но. То му в се ре ди ні 2007 ро ку в м. Лейп ци гу бу ло за -
кла де но фу н да мент для но вої бу ді в лі, яка, в ці ло му, вже є
че т ве р тою при бу до вою в іс то рії бі б лі о те ки цьо го мі с та. 

Спо ру да, що зво дить ся за про е к том штут т ґа рт сь ко го
ар хі те к то ра Ґа б рі е ли Ґльо кер, ви ко ну ва ти ме фу н к цію не
тіль ки ве ль ми не об хід но го но во го кни го схо ви ща. У май бу -
т ньо му тут роз мі с тить ся Ні ме ць кий му зей кни ги та пи се м -
но с ті – один із най да в ні ших кни ж ко вих му зе їв сві ту. Як
тіль ки бу ді в ни ц т во при бу до ви за кін чить ся, му зи ч ний ар -

хів, у фо н дах яко го збе рі га ють ся зі бран ня зву ко но сі їв, по -
чи на ю чи від їх ніх ви то ків з 1877 ро ку і за кін чу ю чи на ши ми
дня ми, бу де пе ре ве зе но з Бе р лі на до Лейп ци га.  

Осво єн ня но вих шля хів ді я ль но с ті за до по мо гою
на ці о на ль ної та між на ро д ної спів пра ці

На віть як що збі ль шен ня фо н ду еле к т ро нних ви дань
не ство рить ве ли кої про бле ми з не ста чею мі с ця, роз ши -
рен ня ді а па зо ну сво їх зі брань все ж та ки є для бі б лі о те ки
спра в ж нім ви кли ком. Мусить бу ти роз ро б ле ний но вий
ме тод зби ран ня та біб ліо те ч но го об ро б лен ня но во го рі з -
но ви ду пу б лі ка цій. 

При ство рен ні ар хі ву не об хід но ма ти не тіль ки по ту ж -
ні ком п’ю те ри  з ве ли кою па м’ят тю, але й про гра ми, за до -
по мо гою яких бу ло б мо ж ли во опе ру ва ти ве ли че з ною кі -
ль кі с тю да них. Ба га то за пи тань ви ни ка ють, перш за все,
що до три ва ло с ті  збе рі ган ня до ку ме н тів. Ці про бле ми до сі
за ли ша ють ся не ви рі ше ни ми. Ні ме ць ка На ці о на ль на бі б лі -
о те ка ра зом з Дер жа в ною та уні вер си тет сь кою бі б лі о те ка -

ми, на у ко вою спі л кою пе ре ро б ки да них мі с та Гет ті н ген та
ІВМ у ра м ках про е к ту «kopal» шу кає ра ці о на ль но го роз в’я -
зан ня цьо го скла д но го пи тан ня. 

Вже ви йш ла за на ці о на ль ні ра м ки спів пра ця у роз ро -
б ці ста н да р тів та норм. Од ним із ба га тьох при кла дів цьо го
мо ж на на зва ти про ект «Є в ро пей сь ка ци ф ро ва бі б лі о те ка»
(European Digital Library), за до по мо гою яко го пор тал бі б лі -
о те ки (theeuropeanlibrary.org) має бу ти роз ши ре ний до да -
т ко ви ми кра ї на ми8 уча с ни ця ми та за без пе чить стра те гі ч не
пла ну ван ня по да ль шо го роз ви т ку цьо го спів ро бі т ни ц т ва.
Ні ме ць ка Наці о на ль на бі б лі о те ка, ге не ра ль ний ди ре к тор
якої д8р Елі за бет Ні ґ ґе н манн од но ча с но обі ймає по са ду го -
ло ви єв ро пей сь кої кон фе ре н ції бі б лі о те ка рів на ці о на ль -
них бі б лі о тек (CENL), – ко ор ди нує цей про ект Єв ро пей сь -
кої Ко мі сії та го тує тим са мим під ґру н тя для ство рен ня єв -
ро пей сь кої ци ф ро вої бі б лі о те ки.

Переклад М. Вайтюшенка

Книгосховище Німецької Національної бібліотеки
Фото: Норберт Бенш
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«БІБЛІОТЕКА РОКУ–2006» 
У ПРОЦЕСІ ПОСТІЙНИХ ЗМІН І ПЕРЕТВОРЕНЬ

лю то му 2005 р. Центр ін фо р ма ції, ко му ні ка -
ції та ме дій Бран ден бур зь ко го тех ні ч но го уні вер -
си те ту в м. Кот т бу сі свя т ку вав пе ре їзд до но во го
при мі щен ня, яке з то ч ки зо ру ар хі те к ту р но го ви рі -

шен ня бу ло сен са цій ним. 
На ди ха ла ар хі те к то рів з ба зель сь ко го бю ро «Ге р цоґ &

де Мю рон», ко ли во ни роз ро б ля ли про ект для но вої бі б лі -
о те ки, аме ба – од но клі тин ний ор га нізм, який по стій но змі -

нює свою фо р му. Будівля спро е к то ва на так, що од но зна ч -
но не зро зу мі ло, де її пе ред ній, а де тиль ний бік. Влна має
сім зви чай них і два під ва ль ні по ве р хи, але ко жен із них від -
рі з ня єть ся від ін шо го – за ви ня т ком зо в ні ш ньо го ко н ту ру
(фото див. на с. 39). 

Ін но ва ти в ність у по єд нан ні рі з них сфер ро бо ти
Про те уні ка ль ним є не ли ше зо в ні ш ній ви гляд бу ді в лі

Центру, про ни за ної яс к ра во роз фа р бо ва ни ми гви н то ви ми

Читальний зал періодики. Фото: Стефан Зеєрбергер
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схо да ми, а та -
кож йо го ор га ні -
за цій на стру к ту -
ра. В Центрі по -
єд на но сфе ри,
які в ін ших уні -
вер си те тах тра -
ди цій но роз ді ле -
ні як про с то ро во,
так і ін сти ту цій -
но. За мо ло ч но8 -
бі лим скля ним
фа са дом, на
яко му на кла да -
ють ся од на на
од ну лі те ри рі з -
них абе ток, по -
руч пра цю ють
на у ко ва бі б лі о -
те ка, му ль ти ме -
дій ний та об чи с -
л ю  в а  л ь  н и й
центри і від діл
об ро б ки ад мі ні -
с т ра ти в ної ін фо -
р ма ці ї. 

Та ка «ін но -
ва ти в на й ін те г -
ро ва на кон це п -
ція ін фо р ма цій -
н о 8  м е  д і й  н о  г о

за  без  пе  чен ня»
пе ре ко на ла жу рі
єди ної ні ме ць кої

на ці о на ль ної біб ліо те ч ної пре мії, що при су джу єть ся Ні ме -
ць кою біб ліо те ч ною спі л кою і фо н дом ім. Ебе лін і Ґе р да Бу -
це рі у сів. Влі т ку 2006 ро ку жу рі од но го ло с но ви зна ло уні -
вер си тет сь ку бі б лі о те ку в Центрі ін фо р ма ції, ко му ні ка ції та
ме дій «Бі б лі о те кою ро ку». 

Ак ти в ний роз ви ток ком п’ю те ри зо ва них на вча ль -
них си с тем

Жу рі бу ло вра же не «му ль ти ме дій ним ро бо чим та
ін фо р ма цій ним се ре до ви щем, яке в но во му при мі щен ні
Центру за га ль ною пло щею 7 630 м2 з бл. 700 місць для
ко ри с ту ва чів до сту п не не ли ше ви кла да чам і сту де н там
Бран ден бур зь ко го тех ні ч но го уні вер си те ту, а й ме ш ка н -
цям мі с та і ре гі о ну. На всіх ро бо чих мі с цях за без пе че но
ви хід в Ін тер нет че рез дро то вий або без д ро то вий зв’я -
зок.

Крім то го, у біб ліо те ці все бі ль ше прак ти ку єть ся так
зва не «е ле к т рон не на вчан ня» («eLearning»). За до по мо гою
про е к ту «elearn@BTU» до 2008 ро ку еле ме н ти му ль ти ме -
дій но го ви кла дан ня й на вчан ня ма ють бу ти вве де ні в на -
вча ль ну про гра му уні вер си те ту на по стій ній ос но ві. Шлях
до цьо го бу ло знай де но ще в ми ну лі ро ки, на при клад, за
до по мо гою про е к ту «eL8IT», у ра м ках яко го у 2001–
2004 рр. бу ло роз ро б ле но й ап ро бо ва но мо ду лі «е ле к т -
рон но го на вчан ня» для ку р сів з ін фо р ма цій ної, ко му ні ка -
цій ної та ме дій ної тех ні ки. З ті єю са мою ме тою на по ча т ку
2004 р. бу ло ство ре но між ву зів сь ке об’ єд нан ня му ль ти ме -
дій но го та еле к т ро нно го на вчан ня у Бран ден бу р ґу, ко ор -
ди на цій ний центр яко го зна хо дить ся в Центрі ін фо р ма ції,
ко му ні ка ції та ме дій. 

Го то в ність до спів пра ці за ме жа ми на ці о на ль них
ко р до нів

Пар т нер сь кі зв’я з ки бі б лі о те ки не об ме жу ють ся ні фе -
де ра ль ною зе м лею, ні на віть Ні ме ч чи ною вза га лі. Так, на -
ла го дже но спів пра цю з уні вер си те том у м. Зє льо на Ґу ра

(Поль ща) над по бу до вою ві р ту а ль ної ні ме ць ко8 поль сь кої
бі б лі о те ки для на вча ль них і до слі д них ці лей. Оскі ль ки те -
ма ти ч ні на пря ми ді я ль но с ті двох бі б лі о тек пе ре ти на ють ся
(ви кла да ють ся ма те ма ти ка, ін фо р ма ти ка, ін же не р ні, еко -
но мі ч ні та еко ло гі ч ні на у ки), сту де н там і на у ко вцям у май -
бу т ньо му має бу ти на да но до ступ до всіх фо н дів обох бі б -
лі о те к. А ли ше в Кот т бу сі це 800 тис. до ку ме н тів на па пе ро -
вих та еле к т ро нних но сі ях. 

Че рез біб ліо те ч ний пор тал «InfoGuide» Бран ден бур -
зь ко го тех ні ч но го уні вер си те ту вже за раз мо ж ли вий па ра -
ле ль ний по шук ін фо р ма ції у фо н дах обох бі б лі о те к. Крім
то го, Центр ін фо р ма ції, ко му ні ка ції та ме дій за до по мо гою
поль сь ко мо в них фла є рів та екс ку р сій ін фо р мує сво їх су сі -
дів про мо ж ли во с ті для ко ри с ту ва чів. 

Від кри тість для всіх
Бі б лі о те ка від кри та не ли ше для тих, хто за йма єть ся

на у ко ю. Її но ве при мі щен ня зна хо дить ся при бли з но по се -
ре ди ні між сту де нт сь ким мі с те ч ком і мі с том. Те, що фа сад і
тиль ний бік бу ді в лі не ма ють чі т кої від мін но с ті, сві д чить,
що бі б лі о те ка від кри та як для уні вер си те ту, так і для мі с та.
Пі с ля по ча т ку ро бо ти но вих за лів кі ль кість ко ри с ту ва чів
з8по за меж уні вер си те ту зро с ла в чо ти ри ра зи. 

Це не в остан ню чер гу по в’я за но з на вча ль ни ми за хо -
да ми й екс ку р сі я ми, які ре гу ля р но ор га ні зо ву ють ся бі б лі о -
те кою для ко ри с ту ва чів з ме тою на бут тя ни ми на ви чок ме -
дій ної та ін фо р ма цій ної ро бо ти і при зна ча ють ся не ли ше
для сту де н тів та пра ців ни ків уні вер си те ту, а й шко ля рів,
лю дей стар шо го ві ку. Не тіль ки екс ку р сії, а й рі з но ма ні т ні
за хо ди ін шо го ха ра к те ру (на при клад, дні від кри тих две рей
чи ви ста в ки) по ка зу ють усім за ці ка в ле ним, що мо же за -
про по ну ва ти су час на на у ко во8 те х ні ч на бі б лі о те ка. Осо б ли -
вою – і не без під ста в ною – го р ді с тю уні вер си тет сь кої бі б лі -
о те ки є те, що в ра м ках імі дже вої ка м па нії «Ні ме ч чи на –
кра ї на ідей» її бу ло ви б ра но од ним із 365 «місць, де на ро -
джу ють ся іде ї». 

«Бі б лі о те ка ро ку–2006» по ро джує ідеї та по стій но сти -
ка єть ся з но ви ми ви кли ка ми ін фо р ма цій но го ві ку. При цьо му
во на, за сло ва ми жу рі пре мії, вста но в лює «но ві ма с ш та би до -
сту пу до му ль ти ме дій но го сві ту знань» і по стій но пе ре бу ває у
про це сі змін і пе ре тво рень.

Пе ре клад  А. Замоцного

Ма те рі а ли на да но Ге те8 Ін с ти ту том 

Видача матеріалів користувачам
Фото: Ральф Шустер

Будівля Центру інформації,
комунікації та медій

Бранденбурзького технічного
університету в м. Коттбусі  
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БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ЦБС:
У ЦЕНТРІ УВАГИ – ЧИТАЧ

Т. Бі ла

Офо р м лен ня  те ма ти ч них   ку то ч -
ків – тра ди цій на фо р ма ро бо ти пра ців ни -
ків бі б лі о тек Бі ло це р ків сь кої мі сь кої ЦБС.
Так, на при клад, у фі лії № 1 ство ре но
крає зна в чий і ет но гра фі ч ний ку то ч ки. 

У крає зна в чо му ку то ч ку “Бі ла Це р к -
ва – наш дім” зі бра но ма те рі ал від по ві д -
ної те ма ти ки, зо к ре ма, офо р м ле но кни -
ж ко во8 ілю с т ра ти в ну ви ста в ку, те ма ти ч -
ну по ли цю з кни га ми, ве деть ся кар то те -
ка, пред ста в ле но тут і па п ку з ін фо р ма -
цій ни ми спи с ка ми “Лі те ра ту ра про Бі ло -
це р кі в щи ну”, те ма ти ч ні па п ки з пи тань
крає знав с т ва, крає зна в чий жу р нал “Бі ла
Це р к ва: вчо ра, сьо го дні, за в т ра”, під ши -
в ки мі с це вих га зет “Зам ко ва го ра”, “Гро -
мад сь ка ду м ка”, “Но ви ни Ки їв щи ни”,
“Гриф”, які пе ред пла чує бі б лі о те ка. Ува -
зі від ві ду ва чів про по ну ють ся й до ві д ко ві
ма те рі а ли крає зна в чо го ха ра к те ру: до ві -
д ни ки, пу ті в ни ки, на вча ль ні по сі б ни ки,
аль бо ми, бу к ле ти. 

Для юних чи та чів під го то в ле но кни -
ж ко ві пе ре гля ди “Краю мій ле ле чий”,
“Сто рі н ки іс то рії рі д но го краю”, “Бі ло це -
р кі в щи на лі те ра ту р на”. Те ма ти ч ні па п ки
до по ма га ють їм кра ще пі зна ти рі д ний
край, йо го лю дей, почер п ну ти більш де -
та ль ні ві до мо с ті крає зна в чо го ха ра к те ру
у під го то в ці до уро ків лі те ра ту ри, іс то рії,
гео гра фії, ку р су “Ки їв щи но з нав с т во”. 

При під го то в ці до за сі дань клу бу
юних крає зна в ців “Дже ре ль це” зав жди
ста нуть у при го ді те ма ти ч ні па п ки “При -
ро да Бі ло це р кі в щи ни”, “Ге ро ї ч не ми ну -
ле на шо го краю”, “Бі ла Це р к ва у Ве ли кій
Ві т чи з ня ній вій ні”, “Бі ла Це р к ва у ху до ж -
ній лі те ра ту рі”, “Бі ла Це р к ва: вчо ра, сьо -
го дні, за в т ра”, “Су час ні по ети і про за ї ки
Бі лої Це р к ви”, “Бі ло це р кі в щи на лі те ра -
ту р на”. 

Крає зна в чий ка та лог по стій но ре да -
гу єть ся, по пов ню єть ся но ви ми ма те рі а ла -
ми, від по ві д но до по треб сьо го ден ня у
ньо му від кри ва ють ся но ві ру б ри ки.

У крає зна в чо му ку то ч ку пра ців ни ки
бі б лі о те ки роз мі щу ють й екс прес8 ін фо р -
ма цію про но ві над хо джен ня з про блем
крає знав с т ва. 

Та ка ж ме то ди ка ви ко ри с то ву єть ся і
при ор га ні за ції ку то ч ка ет но гра фі ї. Од -
нак він має свою осо б ли вість – при йо го
офо р м лен ні ши ро ко ви ко ри с то ву ють ся
пред ме ти де ко ра ти в но8 при к ла д но го ми -
с те ц т ва.  При кла дом цьо го є кни ж ко ва
ви ста в ка “Ро де наш, кра с ний”. В її роз ді -
лі “Зна йо м тесь: тра ди цій ний одяг укра ї н -
ців” бі б лі о те ка рі роз мі с ти ли ви ши ту
укра ї н сь ку со ро ч ку, ста ро да в ню ху с т ку, а
в роз ді лі “Ру ш ник укра ї н сь кий прой шов

крізь ві ки” – зра з ки укра ї н сь ких ви ши ва -
них ру ш ни ків: ве сі ль них, сі мей них, те ма -
ти ч них.

Кни ж ко ва ви ста в ка “Свя та ми дзве -
нить укра ї н сь ка ха та” – по стій но ді ю ча,
але її те ма ти ч не на по в нен ня змі ню єть ся
за ле ж но від ка ле н да ря на род них свят:
Рі з д во, Ве р б на не ді ля, Ве лик де нь, Зе ле -
на не ді ля, Іва на Ку па ла, Ма ко вея, Спа са,
Ан д рі їв день, Ка те ри ни, Свя то го Ми ко -
лая та ін. свят, які ши ро ко від зна ча ють ся
укра ї н сь ким на ро до м. Від по ві д но до те -
ми свя та, по ряд із кни га ми, спи с ка ми лі -
те ра ту ри, па п ка ми, до бі р ка ми ста тей із
пе рі оди ч них ви дань, екс по ну ють ся ку тя,
ве ли ко дні кра ша н ки, ку пай лів сь кі ві но ч -
ки, ма ко вей чи ки, спа сів сь ки ко ши ки,
ка ли та, ми ко лай чи ки і т. ін., що, зви чай -
но, при ве р тає ува гу чи та чів. Та кий під хід
до офо р м лен ня те ма ти ч них ку то ч ків до -
зво ляє зна ч но під си ли ти їх ню  ін фо р ма -
цій ну фу н к ці ю.

Зна ч на ува га в Укра ї ні сьо го дні
при ді ля єть ся по до лан ню де мо гра фі ч ної
кри зи. Для цьо го при йма ють ся ука зи,
по ста но ви, рі шен ня про до по мо гу мо ло -
дим сі м’ям, що ма ють спри я ти під ви -
щен ню на ро джу ва но с ті. Бі б лі о те ки та -
кож не за ли ша ють ся осто ронь цих про -
блем. Тут, зо к ре ма, ство рю ють ся ку то ч -
ки “Для май бу т ніх мам”, де пред ста в ле -
но за ко но да в чі та но р ма ти в ні акти, що
сто су ють ся про блем ма те рин с т ва та ди -
тин с т ва, ре ко ме н да цій ні й ін фо р ма цій ні
спи с ки, па п ки із ксе ро ко пі я ми га зе т но8 -
жу р на ль них ста тей, які ви сві т лю ють ме -
ди ч ні, пси хо ло гі ч ні, юри ди ч ні, пе да го гі -
ч ні ас пе к ти цьо го пи тан ня, рі з ні по ра ди,
ре це п ти, ре ко ме н да ції лі ка рів, пси хо ло -
гів, фі т нес8 ре ко ме н да ці ї.

Ство рен ня те ма ти ч них ку то ч ків –
до сить ді є ва фо р ма ро бо ти бі б лі о тек, що
до зво ляє, за вдя ки аку му ля ції рі з но ма ні -
т них ма те рі а лів, на да ва ти ко ри с ту ва чам
як най по в ні шу ін фо р ма цію з пе в но го пи -
тан ня.

Не відстають від центральної і
білоцерківські міські бібліотеки-філії.

Бі б лі о те ка № 5  м. Бі ла Це р к ва є по -
пу ля р ною у мі с ті. Як ма г ні том при тя гує
сю ди най менших чи та чів – до шкі ль нят
та уч нів по ча т ко вої шко ли. Зру ч не роз -
та шу ван ня кни го збі р ні спри яє то му, що
не по си дю чі «чо му си ки» по два8 три ра зи
на день за бі га ють по го р та ти но ві ди тя чі
жу р на ли, за гля ну ти в ен ци к ло пе дії й
до ві д ни ки, по чи та ти ці ка ву ка з ку чи пі -
ді бра ти до да т ко вий ма те рі ал до уро ку.
Га р но пра цю єть ся в біб ліо те ці й стар шо -
кла с ни кам та сту де н там, які сприй ма -
ють чи та ль ню як свій рі д ний дім, бо з
ди тин с т ва біб ліо те ч на кни га до по ма га -
ла їм до ла ти схо ди н ки знань та під ні ма -
ти ся ду хо в но.

Спра в ж ньою роз ра дою ста ла бі б лі -
о те ка і для чи та чів8 пе н сі о не рів. Адже тут
не тіль ки під бе руть по трі б ну кни гу, озна -
йо м лять з но ви н ка ми лі те ра ту ри, пре си,
а й ви слу ха ють, під три ма ють, да дуть по -
ра ду, до по мо жуть ро зі бра тись у скла д -
но му пи тан ні, що ду же ва ж ли во для лі т -
ніх, са мо тніх лю дей. “Ми при хо ди мо в
бі б лі о те ки, щоб об мі ня ти ся ду м ка ми
про про чи та не, щоб по ді ли ти ся сво їм
до сві дом”, – го во рить ак ти в на чи та ч ка
Жан на Оме ля ні в на Швець.

Вза га лі бі б лі о те ка об слу го вує бі ль -
ше 1 500 ко ри с ту ва чів, і всі тут зна хо дять
по трі б не для се бе. За ві ду ва ч ка кни го збі -
р ні Н. Ма цюк та бі б лі о те кар І. Яс ке вич
зав жди ко ре к т но, ува ж но й лю б’я з но об -
слу го ву ють ко ж но го від ві ду ва ча. 

У дні ка ні кул тут осо б ли во га мі р но:
до кни го збі р ні при хо дять шко ля рі  ці ли -
ми кла са ми.

Кі ль ка ро ків то му ста ло яс но, що
при мі щень бі б лі о те ки не ви ста чає, щоб
об слу жи ти всіх ба жа ю чих, та ще й з 1968
ро ку тут не про во ди ло ся ка пі та ль но го
ре мо н ту. Мо ж ли вість об слу го ву ва ти
зна ч ну кі ль кість чи та чів з’яв и ла ся за вдя -
ки ви ді лен ню біб ліо те ці до да т ко вої пло -
щі і про ве де но му ка пі та ль но му ре мо н ту
(при чо му весь цей час ро бо та кни го збі р -
ні не при пи ня ла ся).  Зна ч ну до по мо гу
на да ли  мер мі с та В. Са в чук (то ді ще за -
сту п ник мі сь ко го го ло ви), який осо би с то
ко н т ро лю вав хід ре мо н т них ро біт, пра -
ців ни ки КП “Бі ло це р ків сь кий до мо бу ді -
ве ль ний ком бі нат” (ге не ра ль ний ди ре к -
тор – за слу же ний бу ді ве ль ник Укра ї ни
А. Дро фа), бу ді ве ль ної фі р ми “Еко буд”
(ди ре к тор М. Ро ман), а та кож Б. Дри га -
ло – ге не ра ль ний ди ре к тор ПП “Дрига -
ло”, та го ло ва Між на ро д но го бла го дій -
но го фо н ду “На ша спа д щи на”, ад во кат
Т. Га р ка ве н ко. 

За спри ян ня де пу та тів мі сь кої Ра ди
по пе ре дньо го скли кан ня – ке ру ю чої Бі -
ло це р ків сь ким від ді лен ням ба н ку
“Аваль” Л. Ше в че н ко та за сту п ни ка ке -
ру ю чо го Бі ло це р ків сь ким від ді лен ням
Про мі н ве с т ба н ку О. Ва ку ле н ка – бу ло
при дба но тех ні ку для кни го збі р ні та
офо р м ле но її при мі щен ня.

Вдя ч ні ми за до по мо гу  у на ве ден ні
ла ду в біб ліо те ці пі с ля ре мо н ту й ак ти в -
ним чи та чам – О. Альо ши ній, В. Бі ла ну,
М. Дзю бе н ко, Н. Кро по то вій та 
Ж. Швець, а та кож на шим ко ле гам – бі -
б лі о те ка рям мі сь ких кни го збі рень.

Пі с ля ре ко н с т ру к ції при мі щен ня бі -
б лі о те ки роз ши ре но, ста ло більш ко м -
фо р т ним, за ти ш ним, тут ство ре но га р ні
умо ви для об слу го ву ван ня ко ри с ту ва -
чів, для ро бо ти в чи та ль но му за -
лі. І те пер оно в ле на бі б лі о те ка
че кає на кни го лю бів.

ПП ЕЕ РР ЛЛ ИИ НН КК ИИ ЗЗ ВВ ІІ ДД УУ СС ІІ ЛЛ ЬЬ
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Пропону єм о  у вазі фа хі вц ів
інформ ац і ю  пр о  дисертації, зах ищ е ні  з а  спеці а ль н іс тю  

07. 0 0 .08 „Кн иго зна вс тво,   б ібліотекознавство, біблі о гра фо знавст в о”  
у   2005J2006 рр. 1

1. Доктор сь кі: 
Дер леменко  В .В .  –  „ Сис те ма роз п ов сюд же н ня   сільсь ко г ос подарської   науково� тех нічно ї  і н фо рмації

в  У кр а їн і: ств ор ення ві тч из няної концепту а льної модел і” ;
Кова л ьч ук  Г.І.  –  „ Те о рія   т а практик а к нижково г о  пам’яткознавс тв а  Х Х с тол іт тя ” ;
Пет ро в а Л.Г.  –   „Соці а ль н о�економ і чні асп ект и розви тку бібл іо тек Ук раїни в  с уч асних  у мо в ах ”; 
Со лян ик А. А . – „С и ст е ма докум е нтопос т ач ан ня  фо нд ів  б іб л іотек  України: т е ор ети ко �методо-

логічний аспект ”. 

2. К андида т с ьк і:
Апш ай   Н.І.  –  „ С тратег ічні о ріє нт ири ро зви тку біблі отек в ищ и х  нав чальних  закладів   в умовах

реформування   ос ві ти  в Укр аїн і” ; 
Бейл іс  Л. І. – „Українськ а біблі от е чна п е рі о дика 19 91 � 2005 ро к ів :  о сновні тен ден ц ії  ро звитку ”;
Бо н даренк о  І.О. –  „ Зберіган ня біб лі о те чн их  фонді в  У кр а ї ни в ум овах інформати з ац ії  с успіл ьс т ва”;
Б ул ах   Т.Д. – „Б ібліот еч н а  се ле кц ія док ум ен т ів в умовах і н фо рматиза ц ії ” ;
Єрмолаєва  Г.А .  – „Роз в ит ок   здатнос те й  до упр авл ін с ької ді яльності  у фахі вців біб л іо течної  с фе р и”;
Ка р ак о з  О.О. – „ Ц ензура  в публічних   бібліо теках України: сутність  та  ф о рми прояву (19 1 7� 19 3 9 рр.)” ; 
К ириче н ко Р.С. – „Ф ра н комовна україні ка  кі н ця ХVІІ  –  п очатку  Х Х ст.  у  бібл іотечних колекціях У к-

р аї ни:  по хо д же н ня, с кл а д ,  з м іс т, іст орико�книгозна вч а  реконстр у кц ія”;
Ко ва ль  Т.М. –  „Ево л юц ія стр у кт у ри  читацького с кладу наукової б іб лі отеки (у 90�х  р ок а х  Х Х ст.)” ;
Ко ва л ьч ук В.М. –  „Б і блі оте ч на ,  к ни говид а вн ича та культур но �просвітницька діял ь ність М.П. Бал л ін а 

(182 9�190 4 )”; 
К оз л юк  Н. І.   –  „С ист ем а  б ібліо те ч но �і нформа ці й ного  з а бе з печення   к ористу ва ч ів  мед ичних  б і -

бліотек  А кад ем ії медичних  на ук   Укр аї ни ” ;
Кул аковс ь ка   Т.Л.  Біблі о течно�інформа ційна  система   НА Н  України:  (20�ті    роки ХХ ст. –  п оч а то к

ХХІ  ст . )” ;
Л итвин  А. В.  –  „Бібл іо т еч но �інформа ці йне з абезпечен н я користувачів з  в ад ами зору в Ук р аї ні (ХХ  ст . )”;
Ли ха н ов а  І.Г. –  „Ро зви ток конц е пції націон аль ної біб лі огр афії України у   ХХ   ст о л іт ті”;
Луго всь кий  О . Г. –  „ Бі обібліогр афія  і  бі бл і ог р афічна діяльність учених�природознав ці в У АН  АН УРСР 

(19 1 8� 19 41  рр.)” ;
Мали новськ а  Н. Л. – „Україн ська кн и га другої  по ловини ХІ Х – перш ої чвер ті  Х Х с тол і т тя   на Півдні  Ук -

раї ни :  істор ик о �краєзна в чий і бібліог р аф іч ни й  аспект и ”;   
Пашков  О .М . –  „ А вт о ма ти з ац і я бібл іотек: істо ри ко �бібліотек оз навчий аспект (ІІ  п о ло в ина ХХ – поча -

т ок  ХХІ ст. ) ”; 
Романченк о  І .Г.  – „Ді ял ьн і сть бібл іо тек п о формув анню  ек ол огічної культури  д ітей (друга по л ов ина 

ХХ  ст .) ” ; 
Се ве р ин  Л. С.  – „С ист ем а б ібліо те чно�ін ф ор ма ційно го  за бе зпе чення орг а нів міс цевого само -

врядування в Україні”;
Солоіде н ко Г.І. – „Ро з ви ток біб ліо те ч ної те р мі но ло гії в Укра ї ні у дру гій по ло ви ні ХХ сто літ тя”;
Те ре ще н ко Н.М. – „І н фо р ма цій не об слу го ву ван ня іно зе м них сту де н тів в уні вер си тет сь кій біб ліо те ці”;
Ци бе н ко І.П. – „Бі б лі о г ра фі ч ні ас пе к ти на у ко вої спа д щи ни М.С. Гру шев сь ко го”;
Шу ляк С.О. – „Пе да го гі ч ні умо ви спри ян ня ста но в лен ню осо би с то с ті мо ло д ших шко ля рів за со ба ми

іг ро вої ді я ль но с ті в ди тя чій біб ліо те ці”;
Яко ве н ко О.Г. – „О р га ні за цій но� те х но ло гі ч ні ас пе к ти ви ко ри с тан ня ін фо р ма цій них ре сур сів у на у -

ко вих бі б лі о те ках (1918�2004 рр.)”.

Використана лі те ра ту ра 
Бі б лі о те ко знав с т во. До ку ме н то з нав с т во. Ін фо р мо ло гія: На ук. журн. – 2005. – № 2.– С. 69�73; № 3. – С. 59�63; 

№ 4. – С. 69�70; 2006. – № 3. – С. 89�91; № 4. – С. 88�91.

1 Інформацію про дисертації, захищені у 2003#2004 рр. див.: Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 35. 

ВВ ІІ ТТ АА ЄЄ ММ ОО !!

Національна парламентська бібліотека України і редколегія журналу „Бібліотечна планета”
сердечно вітають колектив 

Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К.А. Тімірязєва 
зі 100-річчям від дня  заснування установи!

Дорогі колеги! Зичимо вам здоров’я, особистого щастя,
творчої наснаги і подальших професійних успіхів!
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заслужений працівник культури України
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міської централізованої бібліотечної системи

Гереліс В., методист Первомайської центра -
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Ільчишин М., завідувач відділу ВАТ "Укра їн -
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Кононенко В., завідувачка відділу Національної
парламентської бібліотеки України

Коваленко І., завідувачка  відділу Кірово г рад -
ської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д.І. Чижевського

Льода Л., завідувач відділу Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України

Макаровський Б., старший науковий спів ро -
бітник ВАТ "Український науково�дослідний ін сти -
тут  поліграфічної промисловості ім. Т.Г. Шевченка"

Марченко Т., завідувачка відділу Вінницької
обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. К.А. Тімірязєва

Мастіпан О., головний бібліотекар Націона ль -
ної парламентської бібліотеки України

Назарьєва С., заступник директора бібліотеки
Маріупольського державного гуманітарного уні -
вер ситету 

Романюк М., доктор історичних наук,
професор,  директор Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника НАН України 

Станіславчук Г., директор Централізованої
бібліотечної системи Голосіївського району міста
Києва 

Хемчян І., завідувачка відділу Державної
науково-педагогічної бібліотеки України  ім. В.О Су -
хомлинського

Хіміч Я., канд.  історичних  наук, докторант
Державної академії керівних кадрів культури і
мистецтв 

Цуріна І., завідувачка відділу Національної
парламентської бібліотеки України

Шевченко І., канд. педагогічних наук,
заступник директора Департаменту мистецтва і
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прогнозування діяльності бібліотек Міністерства
культури і туризму України

НАШІ АВТОРИ

За твер дже но 
За ко ном Укра ї ни 

від 9 сі ч ня 2007 ро ку № 537# V

Ос но в ні за са ди роз ви т ку ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва 
в Укра ї ні на 2007J2015 ро ки

(Ви тяг)

ІІ І. На ці о на ль на по лі ти ка роз ви т ку  ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва в Укра ї ні

4. Роз ви ток за га ль но до сту п ної ін фо р ма цій ної ін фра стру к ту ри
За га ль но до сту п на ін фо р ма цій на ін фра стру к ту ра дер жа ви фо р му єть ся шля хом:
ство рен ня в еле к т ро нній фо р мі ар хі в них, біб ліо те ч них, му зей них фо н дів та ін ших фо н дів за кла -

дів куль ту ри, фо р му ван ня від по ві д них ін фо р ма цій но� по шу ко вих си с тем з іс то рії, куль ту ри, на род ної
тво р чо с ті, су час но го ми с те ц т ва Укра ї ни то що.

7. За без пе чен ня ство рен ня за га ль но до сту п них еле к т ро нних ін фо р ма цій них ре сур сів
При ство рен ні за га ль но до сту п них еле к т ро нних ін фо р ма цій них ре сур сів за без пе чи ти:
ство рен ня не об хід ної тех ні ч ної і тех но ло гі ч ної ін фра стру к ту ри, еле к т ро нних ін фо р ма цій них

ре сур сів в ар хі вах, бі б лі о те ках та му зе ях, на у ко во� до с лі д них уста но вах з ви зна чен ням ви мо ги що до обо -
в’я з ко во го збе рі ган ня в єди но му еле к т ро нно му фо р ма ті ре зуль та тів на у ко вих до слі джень, ство ре них за
ра ху нок ко ш тів Дер жа в но го бю дже ту Укра ї ни;

збе ре жен ня в еле к т ро нно му ви гля ді рі д кі с них да них, що збе рі га ють ся на но сі ях, які мо жуть зі псу -
ва ти ся чи зруй ну ва ти ся, із ви зна чен ням умов їх ньо го збе ре жен ня;

10. На у ка та куль ту ра в ін фо р ма цій но му су с пі ль с т ві
З ме тою під ви щен ня ефе к ти в но с ті на у ки та куль ту ри в ін фо р ма цій но му су с пі ль с т ві вва жа ти пріо -

ри те т ни ми:
за про ва джен ня ІКТ (ін фо р ма цій но� ко му ні ка цій них тех но ло гій) у бі б лі о те ках, ар хі вах, му зе ях та

ін ших за кла дах куль ту ри, що спри я ти ме за без пе чен ню по в но го і по стій но го до сту пу на се лен ня до над -
бань куль ту ри, пи се м но с ті, тра ди цій і зви ча їв усіх ко рін них на ро дів і на ці о на ль них мен шин Укра ї ни;

пе ре ве ден ня в еле к т ро нну фо р му на ці о на ль них над бань у сфе рі куль ту ри та ми с те ц т ва.
Го лос Укра ї ни. – 2007. – 6 лют. – С. 8#9
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