
УКАЗИ ПРЕ ЗИ ДЕ Н ТА УКРА Ї НИ                      
Про від зна чен ня дер жа в ни ми на го ро да ми Укра ї ни

пра ців ни ків під при ємств, уста нов та ор га ні за цій з на го ди Дня не за ле ж но с ті Укра ї ни
(Ви тяг)

За зна ч ний осо би с тий вне сок у со ці а ль но� еко но мі ч ний, куль ту р ний роз ви ток Укра ї н сь кої дер жа ви, ва го -
мі тру до ві до ся г нен ня та з на го ди 16�ї рі ч ни ці не за ле ж но с ті Укра ї ни ПО СТА НО В ЛЯЮ:

На го ро ди ти ор де ном кня ги ні Оль ги І сту пе ня
БО ТУ ШАН СЬ КУ Оль гу Фе до рі в ну – ди ре к то ра Оде сь кої дер жа в ної на у ко вої бі б лі о те ки іме ні М. Горь ко го

При сво ї ти по че с ні зван ня:
„ЗА С ЛУ ЖЕ НИЙ ПРА ЦІВ НИК КУЛЬ ТУ РИ УКРА Ї НИ”

ЗА ХА РО ВІЙ Ла ри сі Па в лі в ні – го ло вно му бі б лі о те ка ре ві Ми ко ла їв сь кої об ла с ної уні вер са ль ної на у -
ко вої бі б лі о те ки іме ні О. Гми рьо ва

КУ ЧЕ РУ КУ Оле к са н д ру Сер гі йо ви чу – ди ре к то ро ві бі б лі о те ки іме ні О. Оль жи ча гро мад сь кої ор га ні -
за ції „Фу н да ція іме ні О. Оль жи ча”

м. Ки їв                                                                                                              Пре зи дент Укра ї ни В.  Ю ЩЕ Н КО
20 сер п ня 2007 ро ку   № 715/2007                                                                                                    
Уряд. ку р’єр. – 2007. – 31 сер п.

* * *
Про від зна чен ня дер жа в ни ми на го ро да ми  Укра ї ни пра ців ни ків біб ліо те ч ної спра ви

(Ви тяг)
За ва го мий осо би с тий  вне сок у роз ви ток біб ліо те ч ної спра ви, ба га то рі ч ну сум лін ну пра цю, 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 тек ПО СТА НО В ЛЯЮ:
На го ро ди ти ор де ном кня ги ні Оль ги ІІ сту пе ня 

ПА В ЛЕ Н КО Ра ї су Іва ні в ну – ге не ра ль но го ди ре к то ра На ці о на ль ної на у ко вої ме ди ч ної бі б лі о те ки
Укра ї ни, м. Ки їв

При сво ї ти по че с ні зван ня
„ЗА С ЛУ ЖЕ НИЙ ПРА ЦІВ НИК КУЛЬ ТУ РИ УКРА Ї НИ”

АВ РА МЕ Н КО Га ли ні Ми ко ла ї в ні – за ві ду ва че ві від ді лу Він ни ць кої дер жа в ної об ла с ної уні вер са ль ної
на у ко вої бі б лі о те ки іме ні К.А. Ті мі ря зє ва

БА СЕ Н КО Сві т ла ні Оле к сі ї в ні – за ві ду ва че ві від ді лу На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни,
м. Ки їв

БО Д НАР Ка те ри ні Фи ли мо ні в ні – за ві ду ва че ві від ді лу Че р ні ве ць кої об ла с ної уні вер са ль ної на у ко вої
бі б лі о те ки іме ні Ми хай ла Іва сю ка

БО ЖИК Га ли ні Ми хай лі в ні – ди ре к то ро ві Ко вель сь кої ра йон ної центра лі зо ва ної біб ліо те ч ної си с те -
ми, Во лин сь ка об ласть

ДЕ Р ЖИ ЛО Ган ні Ро ма ні в ні – за ві ду ва че ві бі б лі о те ки с. Де м ня, Львів сь ка об ласть
ЗЕ ЛЕН СЬ КІЙ Те тя ні Іва ні в ні – ди ре к то ро ві Пол та в сь кої об ла с ної уні вер са ль ної на у ко вої бі б лі о те ки

іме ні І.П. Ко т ля рев сь ко го
ЗІ НЧЕ Н КО Лі лії Оле к са н д рі в ні – за ві ду ва че ві від ді лу Дер жа в ної на у ко вої сіль сь ко го с по дар сь кої бі б лі -

о те ки, м. Ки їв
КІ НІ ЧЕ Н КУ Пе т ру Ми хай ло ви чу – на ча ль ни ко ві управ лін ня Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни
КУ ЧЕ Р КО Сте фа нії Іва ні в ні – за ві ду ва че ві бі б лі о те ки� фі лії с. Бу ря кі в ка За лі щи ць кої центра лі зо ва ної

біб ліо те ч ної си с те ми, Тер но піль сь ка об ласть
ЛО СІ ЄВ СЬ КО МУ Іго рю Яко ви чу – за ві ду ва че ві від ді лу Ха р ків сь кої дер жа в ної на у ко вої бі б лі о те ки іме ні

В.Г. Ко ро ле н ка
ПО ЛА ЧЕК Со фії Сте па ні в ні – за ві ду ва че ві се к то ру на у ко вої бі б лі о те ки Ужго род сь ко го на ці о на ль но го

уні вер си те ту, За ка р пат сь ка об ласть
РИ ЖІЙ Га ли ні Ада мі в ні – за ві ду ва че ві пу б лі ч но� шкі ль ної бі б лі о те ки с. Ка но ни чі, Рі в нен сь ка об ласть
СИ НИ ЦІ На дії Ми ко ла ї в ні – ди ре к то ро ві Хме ль ни ць кої об ла с ної уні вер са ль ної на у ко вої бі б лі о те ки

іме ні Ми ко ли Ос т ров сь ко го
СІ ТЬ КО Ві рі Гри го рі в ні – за сту п ни ко ві ди ре к то ра Ки їв сь кої об ла с ної бі б лі о те ки для ді тей
ФРЕ ЇВ Лю д ми лі Іва ні в ні – ди ре к то ро ві До лин сь кої ра йон ної центра лі зо ва ної біб ліо те ч ної си с те ми,

Іва но� Фра н ків сь ка об ласть.                                                                                                                        
м. Київ Пре зи дент Укра ї ни   В.  Ю ЩЕ Н КО  
26 ве ре с ня 2007 ро ку  № 919/2007                                                                       
Уряд. ку р’єр. – 2007. – 10 жовт.

* * *
Про відзначення державними нагородами України 

з нагоди Дня української писемності та мови
(Витяг)

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та культури, примноження духовних надбань
українського народу, активну просвітницьку діяльність ПОСТАНОВЛЯЮ:

При сво ї ти по че с ні зван ня
„ЗА С ЛУ ЖЕ НИЙ ПРА ЦІВ НИК КУЛЬ ТУ РИ УКРА Ї НИ”

ОМЕЛЬЧУКУ Володимиру Юхимовичу – завідувачеві відділу Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського

м. Київ  Пре зи дент Укра ї ни   В.  Ю ЩЕ Н КО  

9 листопада 2007 року № 1 086/2007                                                                                                                                        
Уряд. кур’єр. – 2007. – 16 листоп.
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З 10 ли с то па да 1999 ро ку жу р нал вклю че но до пе ре лі ку нау ко вих 
фа хо вих ви дань Ук раї ни, в яких мо жуть пу б лі ку ва ти ся ре зу ль та ти 

ди се р та ці й них ро біт на здо бу т тя нау ко вих сту пе нів до к то ра і 
ка н ди да та іс то ри ч них наук 

2-га с. обкл. Укази Президента України 
4 Вилегжаніна Т. Поточне комплектування – один 

із аспектів управління формуванням бібліотечного 

фонду

8 Пашкова В. Захист прав та інтересів бібліотечних 

працівників національними бібліотечними 

асоціаціями: теорія і практика

11 Шевченко І. Кадрове забезпечення процесів 

організації роботи з бібліотечними фондами 

в публічних бібліотеках України

14 Антоненко І., Баркова О. Каталогізація 

електронних ресурсів: (Методичні рекомендації 

в таблицях і схемах)

20 Мілясевич І. Бібліотеки Волинського Опікунства про

народну тверезість (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

24 Амельченко Ю. Менеджмент  інформаційних 

електронних ресурсів з питань євроінтеграції  в

Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського

26 Богун Н. Перспективи розвитку бібліотечного фаху в 

контексті сучасних  суспільних викликів та світових 

інтеграційних процесів: З досвіду Польщі

29 Миколенко Р. Планування бюджету робочого часу 

бібліотеки

30 Біляк Н. «VIRIBUS UNITUS» (З досвіду краєзнавчої 

роботи Чернівецької ЦМБ)

32 Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння 

розвитку і збереження культур національних та 

етнічних груп Закарпаття

35 Калмикова М. Василь Степанович Попов і його 

книжкові зібрання в Науковій  бібліотеці Таврійського 

національного університету ім.  В. І. Вернадського
36 Лоєнко В. Педагогічні часописи на теренах України у 

20–30-ті рр. ХХ століття (Загальний огляд)
37 Євтушок Є. Українська книга: погляд бібліотекарів 

Волині

38 Лугова Л. Інтернет-центр у бібліотеці для дітей

39 Кравченко С., Цуріна І. Сільська бібліотека: 

знайомство зблизька

41 Ворона Ю. «Шляхи підвищення іміджу публічної 

бібліотеки  в сучасних умовах»(Школа методистів)

Додаток. Матеріали до проведення атестації працівників

підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури
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ПОТОЧНЕ КОМПЛЕКТУВАННЯ – ОДИН ІЗ

ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ 

ФОРМУВАННЯМ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

су час но му бі б лі о те ко знав с т ві іс ну ють де кі -
ль ка кон це п цій бі б лі о те к. За од ні єю з них бі б лі -
о те ка є чо ти ри еле ме н т ною си с те мою, що скла -

да єть ся з біб ліо те ч но го фо н ду, ко н ти н ге н ту ко ри с -
ту ва чів, біб ліо те ч но го пе р со на лу, ма те рі а ль но� те х -
ні ч ної ба зи.

Без пе ре ч но, го ло вним скла до вим еле ме н том у
цій си с те мі є біб ліо те ч ний фонд як куль ту р не
над бан ня будь� якої дер жа ви.  В Укра ї ні за га ль ний
фонд бі б лі о тек рі з них ти пів і форм вла с но с ті на лі -
чує май же 550 млн. при мі р ни ків рі з них до ку ме н тів.
А за га ль ний фонд бі б лі о тек сфе ри впли ву МКТ
Укра ї ни  на 01.01.07 ста но вив по над 306 017 тис.
при мі р ни ків, з яких: 

–– фонд 6 дер жа в них наукових бі б лі о тек до рі в -
ню вав 17 806 тис. при м. (5,8%);

–– фонд ОУНБ  – 24 909 тис. при м. (8,1%);
–– фонд об ла с них бі б лі о тек для юна ц т ва –

2 782 тис. при м. (0,9%);
–– фонд об ла с них бі б лі о тек для ді тей – 4 198

тис. при м. (1,4%);
–– фонд пу б лі ч них бі б лі о тек – 256 322 тис.

при м. (83,8%), у т. ч. – бі б лі о тек у сіль сь кій мі с це -
во с ті – 144 133 тис. прим. (56,2%) [1].

У 70�80�ті ро ки ми ну ло го сто літ тя най більш ха ра -
к те р ною ри сою фо н дів пу б лі ч них бі б лі о тек бу ла їх ня
кон це н т ра ція, тоб то на ко пи чен ня, зро с тан ня від -
по ві д но до фу н к ці о на ль них за вдань за га ль но до сту п -
ної бі б лі о те ки. І сьо го дні, з огля ду на це, фо н ди пу б -
лі ч них бі б лі о тек у ра м ках окре мо взя то го ре гі о ну, у
по рі в нян ні з бі б лі о те ка ми ін ших ти пів і форм вла с но -
с ті, по сі да ють ви ня т ко ве мі с це як уні вер са ль ні та
най більш до сту п ні для рі з них верств на се лен ня.

Транс фо р ма ція, що від бу ла ся в те о рії і прак ти ці
ро бо ти з фо н да ми, при ве ла до те р мі но ло гі ч них но -
ва цій. Так, те р мі но с по лу чен ня «ро з ви ток фо н дів» у
про фе сій ній лі те ра ту рі за мі ню єть ся те р мі ном «у п -
ра в лін ня фо н да ми». 

Управ лін ня фо н да ми (або до ку ме н т ни ми ре сур -
са ми) – це ши ро ко ас пе к т на до в го три ва ла ді я ль -
ність, що пе ред ба чає роз в’я зан ня ве ли ко го ко ла про -
блем і скла да єть ся з трьох ком пле к с них про це сів:

1. Управ лін ня фо р му ван ням біб ліо те ч но го фо н ду.
2. Управ лін ня збе ре жен ням біб ліо те ч но го фо н ду.

3. Управ лін ня ви ко ри с тан ням
біб ліо те ч но го фо н ду.

У да ній статті ми роз гля не мо
про бле му управ лін ня  фо р му ван  -
ням біб ліо те ч но го фо н ду, до яко го, перш за все, від -
но сить ся по то ч не ком пле к ту ван ня.

Ево лю ція «і н фо р ма цій но го ланд ша ф ту» ви су -
ває но ві, під ви ще ні ви мо ги до ком пле к та то рів: са -
ме во ни по ви нні орі є н ту ва ти ся у змі нах, що від бу -
ва ють ся у ви да в ни чій спра ві і кни ж ко вій то р гі в лі,
в юри ди ч них пи тан нях, по в’я за них із при дбан ням
до ку ме н тів, а та кож ма ють ви рі шу ва ти, яку ве р -
сію до ку ме н тів їм при дба ти – дру ко ва ну чи еле к т -
ро нну.  

На по лі ти ку фо р му ван ня фо н дів сьо го дні се р йо з -
но впли ва ють та кі фа к то ри, як:  ін фля ція і по в’я за не
з нею зро с тан ня цін на тво ри дру ку; ско ро чен ня дер -
жа в них аси г ну вань бі б лі о те кам; на яв ність За ко ну
Укра ї ни „Про за ку пі в лю то ва рів, ро біт і по слуг за
дер жа в ні ко ш ти”, який по вні с тю пе ре кре с лює всім
ві до мі прин ци пи ком пле к ту ван ня, а са ме:
якість; на у ко вість фо н дів; опе ра ти в ність отри ман ня
до ку ме н тів; по в но та при дбан ня но вих ви дань з ура -
ху ван ням те ма ти ко� ти по ло гі ч них про фі лів ком пле к -
ту ван ня (ТТПК).

ТТПК – це ро бо чий ін стру мент, який має бу ти в
ко ж ній біб ліо те ці і до зво ляє здій с ню ва ти ре а лі за цію
стра те гії її роз ви т ку. Цей до ку мент мі с тить дві сут -
но с ті: од на, на зве мо її стра те гі ч ною скла до вою, –
до сить кон се р ва ти в на. Дій с но, стра те гі ч но гло ба ль -
ні змі ни ТТПК мо жуть від бу ти ся ли ше зі змі ною фу -
н к цій бі б лі о те ки, її ста ту с них ха ра к те ри с тик. В умо -
вах збе ре жен ня бі б лі о те кою її ста ту су не мо ж на очі -
ку ва ти ба га тьох гло ба ль них, прин ци по вих змін у
Про фі лі ком пле к ту ван ня. І тут мо ж на пе ре йти до ін -
шої сут но с ті, що ха ра к те ри зує цей ро бо чий ін стру -
мент. Її, на від мі ну від пер шої – стра те гі ч ної і кон се -
р ва ти в ної, на зве мо та к ти ч ною і до сить ди на мі ч но ю.
Дій с но, змі ню ють ся со ці а ль ний, еко но мі ч ний фон,
ви да в ни чий по тік, а та кож тра ди цій ні дже ре ла, з’яв -
ля ють ся но ві ви ди до ку ме н тів (на при клад, еле к т -
ро нні), змі ню єть ся й удо ско на лю єть ся за ко но дав ст -
во. То му ТТПК як ро бо чий ін стру мент оно в лю єть ся
у по то ч но му ре жи мі.

УУ

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

У статті розглядається  бібліотечний фонд як один із елементів

системи “Бібліотека”.  Зосереджено увагу на принципі управління формуванням

бібліотечного фонду.  Розглядаються проблеми і джерела поточного

комплектування в бібліотеках України

Т. Вилегжаніна 
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Крім на зва них ви ще прин ци пів ком пле к ту ван ня,
існу ють ще:

Прин цип іс то ри з му, ко ли по лі ти ка фо р му ван ня
фо н дів на ці о на ль них, дер жа в них, об ла с них, ко му на -
ль них бі б лі о тек орі є н ту єть ся на на ко пи чен ня рі з но -
ма ні т них куль ту р них цін но с тей, їх нє збе ре жен ня.

Прин цип ін фо р ма цій но� те х но ло гі ч ної то ле ра н т -
но с ті, ко ли фо н ди бі б лі о тек ма ють по пов ню ва ти ся
лі те ра ту рою укра ї но мо в ною й ін ши ми мо ва ми (від -
по ві д но до за пи тів ко ри с ту ва чів та профілю
комплектування бібліотеки), ви дан ня ми на рі з них
но сі ях ін фо р ма ці ї. До ві до ма, що рі ч но у сві ті з’яв ля -
ють ся май же 1 млн. на зв дру ко ва них ви дань. В
Укра ї ні у 2006 р. по ба чи ли світ 15,8 тис. на зв дру ків
на кла дом по над 54 млн. при мі р ни ків.

Бе з у мо в но, за до во ль ни ти все більш зро с та ю чі
осві т ні, куль ту р ні, ін фо р ма цій ні по тре би ко ри с ту -
ва чів мо ж на тіль ки до три му ю чись пе ре ра хо ва них
прин ци пів. Але на за ва ді стає не об хід ність за ку по -
ву ва ти лі те ра ту ру від по ві д но до За ко ну Укра ї ни
„Про за ку пі в лю то ва рів, ро біт і по слуг за дер жа в ні
ко ш ти”, за яким, як що рі ч на су ма за ку пі в лі кон к -
ре т но го пред ме та, ви зна че но го за кла си фі ка то ром,
ста но вить до 20 тис. грн., то мо ж на здій с ню ва ти
за ку пі в лю без те н де ру. Ви ко ри с то ву ва ти про це ду -
ру ці но вих про по зи цій по трі б но, як що су ма ста но -
вить від 20 до 50 тис. грн., а про це ду ру від кри тих
то р гів зі зме н шен ням ці ни – як що рі ч на су ма за ку -
пі вель до рі в нює або пе ре ви щує 50 тис. грн. Та ка
но р ма, на жаль, роз по всю джу єть ся і на кни ги як на
то вар.  

Про бле му ви лу чен ня з ви ще на з ва но го За ко ну
тих не до лу гих норм, що сто су ють ся за ку пі в лі книг
для біб ліо те ч них фо н дів, на ма га ли ся ви рі ши ти не -
од но ра зо во і На ці о на ль на па р ла ме нт сь ка бі б лі о те -
ка Укра ї ни, і Укра ї н сь ка біб ліо те ч на асо ці а ція, і
МКТ Укра ї ни. Од нак пе ре біг по лі тич них по дій та
си ту а ція на вко ло ви ко нав чої, за ко но да в чої вла ди,
окре мих ви со ких по са до в ців, від яких за ле жить
іні ці ю ван ня, ло бі ю ван ня й вне сен ня змін до цьо го
«сла ве т но го» за ко ну, уне мо ж ли в лює які с не ком -
пле к ту ван ня фо н дів.

У свій час по то ч но му ком пле к ту ван ню де якою
мі рою спри я ла Про гра ма по пов нен ня біб ліо те ч них
фо н дів на пе рі од до 2005 ро ку, якою бу ло ви зна че но
рі ч ні но р ма ти ви по пов нен ня фо н дів. В усіх ре гі о нах
бу ло при йн я то від по ві д ні об ла с ні про гра ми, а у ря ді
об ла с тей – на віть до 2010 ро ку. Се ред ОУНБ лі де -
ра ми що до ви ко нан ня дер жа в ної та від по ві д них об -
ла с них про грам бу ли Дніп ро пе т ров сь ка, До не ць ка,
За по рі зь ка ОУНБ, які отри му ва ли 150�200% від за -
зна че них у про гра мі сум на ком пле к ту ван ня. До них
на бли зи лися Лу ган сь ка, Ми ко ла їв сь ка та Пол та в -
сь ка ОУНБ. 

Але, на жаль, у ці ло му про гра му бу ло про фі на н -
со ва но ли ше на 11 від со т ків. Сьо го дні іс нує на га ль -
на не об хід ність при йн ят тя Про гра ми по пов нен ня

біб ліо те ч них фо н дів на на сту п ні ро ки з ре а ль ним фі -
нан су ван ням. 

Од ним із сут тє вих дже рел по пов нен ня фо н дів бі -
б лі о тек в остан ні ро ки ста ли та кож Про гра ма ви пу -
с ку дру ко ва ної про ду к ції «У к ра їн сь ка кни га», ре а лі -
за цію якої здій с нює Дер жа в ний ко мі тет те ле ба чен -
ня та ра діо мо в лен ня Укра ї ни, та Дер жа в на про гра -
ма 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, ко т рою опі ку єть ся МКТ Укра ї ни.
За вдя ки остан ній фо н ди пу б лі ч них бі б лі о тек для до -
ро с лих та для юна ц т ва з 2004 по 2007 рік по пов ни -
ли ся май же на 1,5 млн. до ку ме н тів (при бли з но 300
на зв) на су му 34 млн. грн.

Але це не ви рі шує іс ну ю чої про бле ми, адже по -
то ч не ком пле к ту ван ня має від бу ва ти ся ста бі ль но,
пла но мі р но, з га ра н то ва ним фі нан су ван ням.

Так скі ль ки ко ш тів не об хід но біб ліо те ці для по -
то ч но го ком пле к ту ван ня?

Для від по ві ді на це за пи тан ня мо ж на ви ко ри с та -
ти два ва рі а н ти роз ра ху н ків:

1. За но р ма ти вом ІФ ЛА, який ба зу єть ся на по ка -
з ни ку кі ль ко с ті жи те лів, за ре є с т ро ва них на те ри то -
рії, яку об слу го вує бі б лі о те ка. У да но му ви па д ку чи -
се ль ність жи те лів роз ці ню єть ся як по те н ці ал ви ко -
ри с тан ня біб ліо те ч но го фо н ду.

2. На ос но ві кни го ви да чі, ко т рий об ра хо ву єть ся,
ви хо дя чи з то го, що ін фо р ма цій ні по тре би на се лен -
ня у літературі бі льш� менш від дзе р ка лю ють ся в йо -
го зве р нен ні до фо н дів та ви ко ри с тан ні їх. Мо ж на
пе ред ба чи ти, що там, де куль ту р ний рі вень на се лен -
ня ви щий, більш ви со ки ми є й ін фо р ма цій ні по тре -
би, які за до во ль ня ють ся шля хом кни го ви да чі з біб -
ліо те ч них фо н дів. Цю ме то ди ку за про по ну ва ла Ро -
сій сь ка на ці о на ль на бі б лі о те ка (да лі – РНБ).

Для то го, щоб ви зна чи ти не об хід ну су му ко ш тів,
по трі б но не тіль ки зна ти кі ль кість ви дань, які тре ба
при дба ти, але й пе ред ба чи ти ці ну до ку ме н тів. Що до
остан ньої, а са ме ці ни, – бу де мо ви хо ди ти з то го, що
ком пле к та тор про гно зує се ре д ню ва р тість ви дан ня,
спи ра ю чись на до свід ком пле к ту ван ня, з по пра в кою
на ди на мі ку (ін фля цію). За да ни ми ме ре жі «Кни ж -
ко вий су пе р ма р кет», се ре д ня ці на кни ги на сьо го дні
ста но вить 25 грн. (Ін тер в’ю з К. Кли ма ше н ком в Ін -
тер нет� га зе ті «Де ло» від 5 жовт. 2007 р.).

Роз гля не мо ме то ди ку ІФ ЛА/ЮНЕСКО.
Для кни ж ко вих фо н дів за га ль но го при зна чен ня

у ді ю чій біб ліо те ці ре ко ме н до ва но та кі но р ма ти ви:

Для роз ра ху н ку тре ба ма ти наступні да ні:
–– кі ль кість на се лен ня, яке по стій но про жи ває у

ре гі о ні про тя гом остан ніх трьох ро ків, що дасть мо -
ж ли вість зро би ти про гноз на на сту п ний рік;
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–– фа к ти ч не по пов нен ня фо н ду за остан ні три ро -
ки.

* Примітка: У таблиці літерою  К позначено коефіцієнт.

Ви хо дя чи з про гно зо ва ної ці ни, за ці єю про с тою
ме то ди кою мо ж на роз ра ху ва ти, скі ль ки по трі б но
ко ш тів як на що рі ч не ком пле к ту ван ня, так і на до ко -
м п ле к ту ван ня. Але за та кою ме то ди кою мо ж на зро -
би ти роз ра ху н ки для ЦБС та бі б лі о те к� фі лій. 

Що ж сто су єть ся об ла с них бі б лі о тек – ОУНБ,
ОБЮ, ОБД, чи та ча ми яких є або мо жуть бу ти жи -
те лі об ла с но го центру і на віть ре гі о ну, то тут мо же
ста ти у при го ді са ме ме то ди ка РНБ.

На при клад, ми ма є мо зро би ти роз ра ху нок не об -
хід них ко ш тів для по пов нен ня фо н дів гі по те ти ч ної
ОУНБ на 2008 рік. Для цьо го тре ба ви зна чи ти ко ло
не об хід них по ка з ни ків та їх ні кі ль кі с ні ха ра к те ри с -
ти ки:

–– фа к ти ч ну кни го ви да чу з фо н дів ОУНБ (ба -
жа на хро но ло гі ч на гли би на – 5 ро ків), з якої ви во -
дить ся се ре д ня кни го ви да ча;

–– ко е фі ці єнт амо р ти за ції фо н дів. Для цьо го за
остан ні 5 ро ків роз ра хо ву єть ся се ре д ній від со ток
спи сан ня до кни го ви да чі тіль ки з при чин: зно шен -
ності, за ста рі ло с ті за змі с том, не про фі ль но с ті.

При мі ром, ма є мо та кі се ре д ні по ка з ни ки за 5 ро -
ків: кни го ви да ча – 500 000 при м., спи сан ня – 2 600
при м., з яких 100 при м. не по ве р не но чи та ча ми. Ці
100 при мі р ни ків ми не вра хо ву є мо, роз ра ху нок про -
во ди мо що до 2 500 при м.

У да но му ви па д ку від со ток спи са них до ку ме н тів
до кни го ви да чі скла дає 0,5%. Та ким чи ном ко е фі ці -
єнт амо р ти за ції ста но вить 0,005 (0,5% : 100%). Як
ми отри ма ли цю ци ф ру? Шля хом про с то го зрі в нян -
ня, де кни го ви да ча (500 000 при м.) = 100%, спи сан -
ня (2 500 при м.) = х%. 

Для то го, щоб ви зна чи ти оп ти ма ль ний роз мір по -
то ч но го ком пле к ту ван ня, тре ба по мно жи ти про гно -
зо ва ну кни го ви да чу (W) на да ний ко е фі ці єнт. Як що
ми пла ну є мо збі ль ши ти кни го ви да чу на 10 тис. 
при м., то роз ра ху нок бу де ви гля да ти та ким чи ном:

510 000 х 0,005 = 2 550 при м. на рік. При се ре д -
ній ва р то с ті кни ги 25 грн. су ма на по то ч не ком пле к -
ту ван ня має скла да ти 63 750 тис. грн. на рік.

Ви ко ри с то ву ю чи цю ме то ди ку, мо ж на під ра ху ва -
ти об ся ги що рі ч но го не до ко м п ле к ту ван ня у при мі р -
ни ках і су мах.

Од ним із ста бі ль них дже рел по пов нен ня біб ліо -
те ч них ко ле к цій мо же бу ти ви ко ри с тан ня об мін -
них і ре зе р в них фо н дів бі б лі о те к. Так, про тя гом ба -
га тьох ро ків На ці о на ль на па р ла ме нт сь ка бі б лі о те -
ка Укра ї ни ви ко нує фу н к ції го ло вно го ме то ди ч но -

го і ко ор ди на цій но го центру з пи тань об мі ну та роз -
по всю джен ня до ку ме н тів в Укра ї ні, пе ре роз по ді ля -

ю чи їх се ред пу б лі ч них бі б лі о -
тек та бі б лі о тек рі з них ти пів і
форм вла с но с ті, ана лі зу ю чи
стан ді я ль но с ті об мін них і ре зе -
р в них фо н дів цих уста нов, а та -
кож на да ю чи їм ме то ди ч ну та

прак ти ч ну до по мо гу.
Ма с ш таб ді я ль но с ті НПБУ у цьо му на пря мі мо ж -

на про ілю с т ру ва ти та ки ми ци ф ра ми. У 2006 ро ці об -
мін ний і ре зе р в ний фо н ди Бі б лі о те ки по пов ни ли ся
на  93 428 при м. до ку ме н тів, у т. ч. за ра ху нок: фо н -
ду НПБУ – 19 704 при м.; пу б лі ч них бі б лі о тек Укра -
ї ни  – 9 908 при м.; бі б лі о тек рі з них ти пів і форм вла -
с но с ті – 22 382 при м.; бі б лі о тек ін ших дер жав –
214 при м.; ви да в ництв, уста нов, ор га ні за цій –
41 220 при м.

У то му ж ро ці бі б лі о те кам Укра ї ни бу ло пе ре да -
но 97 175 при м. до ку ме н тів, у т. ч. 373 пу б лі ч ним бі -
б лі о те кам – 63 614 при м., 92 бі б лі о те кам рі з них ти -
пів і форм вла с но с ті – 23 815 при м.; 34 бі б лі о те кам
кра їн СНД та ін ших дер жав – 702 при м.

Ще од ним дже ре лом по пов нен ня фо н дів є обо -
в’я з ко вий при мі р ник до ку ме н тів. Пра ців ни ки бі б лі -
о тек Укра ї ни по кла да ли ве ли ку на дію на те, що при -
йн ят тя За ко ну Укра ї ни «Про обо в’я з ко вий при мі р -
ник до ку ме н тів» (1999) бу де спри я ти по в но ті над хо -
джен ня до ку ме н тів до біб ліо те ч них фо н дів. З ме тою
з’я су ван ня ре а ль но го ста ну, НПБУ здій с ни ла до слі -
джен ня «О бо в’я з ко вий при мі р ник до ку ме н тів Укра -
ї ни (дер жа в ний, мі с це вий), по в но та йо го над хо -
джен ня до бі б лі о те к», яке за сві д чи ло, що у бі ль шо с -
ті ви па д ків вка за ний За кон ви ко ну єть ся не в по -
вному обсязі, ряд йо го по ло жень по тре бу ють уто ч -
нень, а здій с нен ня ко н т ро лю за ви ко нан ням – се р -
йо з но го вдо с ко на лен ня. В об ла с тях від су т ня си с те -
ма ін фо р му ван ня про об ся ги дру ко ва ної про ду к ції,
не має по в но го ви да в ни чо го ре пе р ту а ру, що не до -
зво ляє, у свою чер гу, про ана лі зу ва ти по в но ту над -
хо джен ня до бі б лі о тек обо в’я з ко во го бе з о пла т но го
при мі р ни ка до ку ме н тів. 

Ре зуль та ти до слі джен ня, здій с не но го НПБУ,
по ка за ли не об хід ність ство рен ня си с те ми ін фо р му -
ван ня про кни ги, що ви йш ли з дру ку, по в но го ви да -
в ни чо го ре пе р ту а ру ко ж но го ре гі о ну. 

Та кож у За ко ні не ви зна че но пра во бі б лі о тек на
від бір тих чи ін ших до ку ме н тів з ком пле к ту обо в’я -
з ко вих при мі р ни ків. Це спри чи ни ло до ку ме н т ний
об вал, перш за все, пе рі оди ч них ви дань, а са ме га -
зет. На при клад, до НПБУ над хо дять га зе ти дер жа в -
но го, ре гі о на ль но го, мі с це во го рі в нів – об ла с ні, ра -
йон ні, се ли щ ні, за вод сь кі, ма ло ти ра ж ні, тоб то всі,
що ви пу с ка ють ся на те ре ні Укра ї ни. Але пе рі оди ч -
ність їх ньо го над хо джен ня не ста бі ль на, че рез що
утво рю ють ся ла ку ни, а та кож за бра ком ча су, шта т -
них оди ниць, при мі щень для їх ньо го збе рі ган ня
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ретельно опра цю ва ти їх не мо ж ли во.  По ки що ми не
мо же мо роз в’я за ти цей ін фо р ма цій но� те х но ло гі ч -
ний ву зол.

На на шу ду м ку, та ка про бле ма, хоч і в ме н шо му
об ся зі, іс нує й в ОУНБ. 

Бі б лі о те ка рі Ка зах ста ну ви рі ши ли це пи тан ня
та ким чи ном. У ре с пу б лі ці ко ж на об ла с на бі б лі о те -
ка від по ві дає за отри ман ня, ана лі ти ч ний роз пис та
збе ре жен ня ре гі о на ль них га зет, ін фо р ма ція про які
вно сить ся до єди ної ба зи да них, ко т ру ство ре но на
ко о пе ра ти в ній ос но ві. Ця ро бо та здій с ню єть ся всі -
ма ре гі о на ми на єди но му про гра м но му за без пе чен ні
та за уні фі ко ва ни ми пра ви ла ми.

Крім обо в’я з ко во го при мі р ни ка та аси г ну вань з
мі с це во го бю дже ту, як сві д чить ана ліз ді я ль но с ті
ОУНБ, для по пов нен ня сво їх фо н дів во ни ви ко ри с -
то ву ють спо н сор сь кі ко ш ти, отри му ють без по се ре д -
ньо рі з ні ви ди до ку ме н тів від бла го дій них фо н дів,
пред ста в ни ків ді а с по ри, ча с т ко во ви ко ри с то ву ють
на ці по тре би ко ш ти від тих пла т них по слуг, які на -
да ють. Так, Хме ль ни ць ка ОУНБ у 2006 ро ці отри ма -
ла 622 тис. грн. спо н сор сь кої до по мо ги.

На Бу ко ви ні про во ди лась об ла с на ак ція «До по -
мо жи сво їй біб ліо те ці» (ОУНБ одержа ла 45 тис.
грн.  дер жа в них аси г ну вань, а всьо го по об ла с ті на -
дій ш ло 836 тис. грн.).

Як уже за зна ча ло ся, до да т ко ві ко ш ти бі б лі о те ки
отри му ють шля хом на дан ня від по ві д них пла т них
по слуг ко ри с ту ва чам. При мі ром, у Че р ні гів сь кій
ОУНБ, яка оде р жа ла з мі с це во го бю дже ту у 2006
ро ці 257 тис. грн., що для неї не до ста т ньо, фу н к ці о -
нує ко ме р цій ний фонд у від ді лі або не ме н та. До по -
мо гу у при дбан ні книг для цьо го фо н ду  на дає чи та -
ць ке об’ єд нан ня «Кни га».

За спри ян ня мі с це вих ви да в ництв від кри то пла т -
ний або не мент у Тер но піль сь кій ОУНБ. Тут про во -
дять ся де ка ди від кри тих две рей, під час яких, зо к ре -
ма, бі б лі о те ка оде р жує в дар но ві ви дан ня. 

Центр ху до ж ньої лі те ра ту ри ство ре но у Дніп ро -
пе т ров сь кій ОУНБ.  У За ка р пат сь кій – зал лі те ра ту -
ри під ви ще но го по пи ту на ко ме р цій них за са дах.

У Пу б лі ч ній біб ліо те ці ім. Ле сі Укра ї н ки (м. Ки -
їв) по пов ню ва ти фонд кни го збі рень ет ні ч них гро -
мад до по ма га ють від по ві д ні по со ль с т ва та кон су ль -
с т ва.

Бі б лі о те ки ті с но спів пра цю ють з ви да в ця ми у
сво їх ре гі о нах, що про яв ля єть ся у про ве ден ні спі -
ль них ши ро ко ма с ш та б них за хо дів, ін ко ли мі с це -
вим ви да в ни ц т вам на да єть ся мо ж ли вість від кри ва -
ти то р го ве ль ні то ч ки, пун к ти кни го об мі ну в сті нах
бі б лі о те к. У ба га тьох об ла с тях си с те ма ти ч но про -
во дять ся спі ль ні фо ру ми з ви да в ця ми, кни го то р го -
ве ль ні  яр ма р ки то що. У цих за хо дах ак ти в ну
участь бе руть об ла с ні уні вер са ль ні наукові бі б лі о -
те ки. За ка р пат сь ка ОУНБ у 2006 ро ці ста ла іні ці а -
то ром фо ру му�яр ма р ку «У ж го род сь кий кни ж ко вий
Ми ко лай». В Оде сі та кий яр ма рок но сить тра ди цій -

ну на зву «Зе ле на  хви ля». 
Ре гі о на ль ний фо рум «Кни ж ко вий світ При дні п -

ро в’я» від бу в ся у м. Дніп ро пе т ров сь ку.
Вже май же 15 ро ків ті с но пра цює з фо ру мом ви -

да в ців Львів сь ка ОУНБ. Во на бе ре ак ти в ну участь у
що рі ч них то р го ве ль них яр ма р ках, прак ти кує про ве -
ден ня «Дня ком пле к та то ра» за уча с тю мі с це вих ви -
да в ців.

В оди на д ця тий раз бу ло про ве де но ре гі о на ль ний
фе с ти валь «Пре са і кни га До не ч чи ни». 

2006 ро ку в Кі ро во град сь кій ОУНБ від бу в ся кру -
г лий стіл «Ви да в ни ц т ва та бі б лі о те ки Кі ро во гра д -
щи ни: роз ви ток вза є мо ді ї».

У мі с ті Ки є ві ве с ною та во се ни про хо дять кни ж -
ко ві яр ма р ки «Кни ж ко вий сад», «Кни ж ко вий світ»,
Все ук ра їн сь кий рей тинг «Кни га ро ку», в яких бе -
руть участь бі б лі о те ки.

Та ким чи ном, по то ч не ком пле к ту ван ня у пу б лі ч -
них бі б лі о те ках здій с ню єть ся з рі з них дже рел, і бі б -
лі о те ка рі до кла да ють зна ч них зу силь для  то го, щоб
за до во ль ни ти по тре би рі з них ка те го рій ко ри с ту ва -
чів.

Але іс нує за га ль но де р жа в на про бле ма, до
розв'язання якої ми ще не при сту пи ли, – фо р му ван -
ня на ці о на ль но го біб ліо те ч но го фо н ду Укра ї ни на
ос но ві:

–– кон це п ції роз по ді ле но го біб ліо те ч но го фо н ду;
–– стра те гі ч них пла нів фо р му ван ня фо н дів з ура  ху -

ван ням ста ту с них ха ра к те ри с тик кон к ре т них бі б лі о -
тек;

–– ор га ні за ції си с те ми зберігання ма ло вжи ва них
документів Укра ї ни.

Да ну глобальну про бле му не мо ж на ви рі ши ти
си ла ми од ні єї бі б лі о те ки. Во на по тре бує роз в’я зан -
ня на дер жа в но му рі в ні.
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И має біб ліо те ч на асо ці а ція за хи ща ти ін те ре -
си та пра ва сво їх чле нів? В який спо сіб це ро -
би ти? Чим від рі з ня єть ся біб ліо те ч на асо ці а ція
від проф спі л ко вої ор га ні за ції? Ці та по ді б ні

пи тан ня тра ди цій но по ста ють пе ред біб ліо те ч ни ми
фа хі в ця ми і ак ти ві с та ми про фе сій но го гро мад сь ко -
го ру ху. Взя в ши за ме ту ці єї стат ті про ана лі зу ва ти
ді я ль ність на ці о на ль них біб ліо те ч них асо ці а цій на
під три м ку та за хист біб ліо те ч них пра ців ни ків, за -
зна чи мо, що вка за ні про бле ми прак ти ч но не ви вча -
ли ся ві т чи з ня ни ми до слі д ни ка ми в те о ре ти ч но му
пла ні. Від су т нє та кож уза галь нен ня прак ти ч но го
до сві ду ці єї ро бо ти. То му ос но в на ува га у стат ті
при ді ля ти меть ся ана лі зу за ру бі ж них пу б лі ка цій і
до сві ду фа хо вих об’ єд нань рі з них кра їн. 

Роз гля да ю чи про бле ми під три м ки та за хи с ту біб -
ліо те ч них пра ців ни ків пе в ною асо ці а ці єю, не об хід но
зва жа ти на обу мо в ле ність цих про це сів со ці а ль ною
си с те мою та со ці а ль но� еко но мі ч ною си ту а ці єю в кра -
ї ні й про ана лі зу ва ти, що є спі ль ним, а що від рі з няє
біб ліо те ч ну асо ці а цію і проф спі л ку. По трі б но та кож
взя ти до ува ги рі з ни цю між ло бі ю ван ням ін те ре сів
про фе сій ної гру пи та за хи с том окре мо го біб ліо те ч но -
го пра ців ни ка. Ча с то ці пи тан ня не роз ді ля ю ть ся. На -
при клад, А. Ча ч ко 1989 р. ви сло ви ла ду м ку, що асо ці -
а ції по кли ка ні ви рі шу ва ти два го ло вні за вдан ня: за хи -
ща ти ін те ре си бі б лі о те ка рів як со ці а ль но� про фе сій ної
гру пи (й ко ж но го окре мо го пра ців ни ка) та від сто ю ва -
ти ін те ре си чи та чів [1]. 

1973 р. М. Ха уг і М. Сус с ман за зна ча ли, що про -
фе сі о на лі за ція та трейд� юні о нізм – це два про це си,
за вдя ки яким чле ни про фе сії на ма гаються ко ле к ти в -
но до ся г ти по ліп шен ня про фе сій ної ді я ль но с ті. Ана -
ло гі ч но то му, як окре мий пра ців ник пра г нув би по -
кра щи ти свою зар пла ту, умо ви пра ці, під ви щи ти не -
за ле ж ність у при йн ят ті рі шень, ста тус. Від мін ність
по ля гає в то му, що спро би окре мої лю ди ни є менш
ефе к ти в ни ми, ніж ко ле к ти в ні зу сил ля. М. Ха уг і 
М. Сус с ман під кре с лю ють, що проф спі л ки та про фе -
сій ні асо ці а ції про по ну ють рі з ні шля хи для по кра щан -
ня про фе сій но го ста ту су, ці об’ єд нан ня ча с то вва жа -
ють ан ти по да ми, осо б ли во це сто су єть ся їх ньої куль -
ту ри, мо ти вів спі ль них дій і цін но с тей [2,  89].

Ос но в на від мін ність між про фе сій ни ми асо ці а ці я -
ми та проф спі л ка ми по ля гає в орі є н та ції на про фе сій -
ну ін те г ра цію та об’ єд нан ня – у ви па д ку асо ці а цій – і
ви рі шен ня іс ну ю чо го кон ф лі к ту, як що йдеть ся про
проф спі л ки (Т. Па р сонс [3], Дж. Ван Ма а нен і С. Ба -
р лі [4], Дж. Га ла с кі є вич [5]). Як пра ви ло, проф спі л ки
по чи на ють ді я ти, ко ли іс нує кон ф лікт між ме не дже -
ра ми та пра ців ни ка ми, що, як вва жає пе ре ва ж на бі ль -
шість на у ко вців, роз’ єд нує про фе сію, а дія асо ці а ції
спря мо ву єть ся на ін те г ра цію всіх пред ста в ни ків про -

фе сії на ос но ві спі ль них цін но с тей.
Вод но час і проф спі л ки, і про фе сій -
ні асо ці а ції ма ють по те н ці ал, щоб
спри я ти спі л ку ван ню все ре ди ні
про фе сії, до по мо г ти кра ще зро зу -
мі ти те, що по єд нує і роз’ єд нує її
пред ста в ни ків

Асо ці а ція ви во дить про фе сію
по за ме жі окре мих уста нов і ро бо -
чо го се ре до ви ща, об’ єд нує чле нів
про фе сії на ос но ві спі ль но го знан ня та ква лі фі ка цій, а
проф спі л ка ви знає рі з ни цю між вла д ни ми по в но ва -
жен ня ми та ін те ре са ми, ко т рі ви зна ча ють ся по са дою,
що її обі ймає ко жен про фе сі о нал в уста но ві. Та кий
ви сно вок ро бить Т. Гу ве камп на ос но ві по рі в ня ль но го
ана лі зу ді я ль но с ті про фе сій них асо ці а цій і спі лок, їх -
ньої куль ту ри, мо ти вів ко ле к ти в них дій та цін но с тей.
Він під кре с лює, що мо ти ви всту пу до асо ці а ції від рі з -
ня ють ся від мо ти вів при єд нан ня до проф спі л ки. Ме та
асо ці а ції – за га ль не бла го. Сто со в но біб ліо те ч них
асо ці а цій – це по кра щан ня до сту пу до ін фо р ма ції, ін -
те ле к ту а ль на сво бо да, пи се м ність, а та кож роз ви ток
про фе сій них ста н да р тів і про фе сій но го знан ня. Проф -
спі л ки пе ре ва ж но за ці ка в ле ні в отри ман ні їх ні ми чле -
на ми пе в них еко но мі ч них благ [6, 236].

Од нак ін ші ав то ри за пе ре чу ють ви клю ч ну спря мо -
ва ність асо ці а цій на за га ль не бла го, за зна ча ю чи, що
фа хі в ці та кож за ці ка в ле ні у по кра щан ні сво го фі нан -
со во го ста ну і про по ну ють ві ді йти від про фе сій ної ри -
то ри ки та ви зна ти цю за ці ка в ле ність [7].

Про це сві д чить й опи ту ван ня бі б лі о те ка рів що до
при чин їх ньо го всту пу до асо ці а цій. На по ча т ку
1970�х ро ків бу ло про ве де но до слі джен ня ста в лен ня
бі б лі о те ка рів CША до проф спі лок. Ре зуль та ти опи ту -
ван ня 884 осіб про ана лі зо ва но у стат ті Г. Счля х тер
[8]. Бі б лі о те ка рям бу ло за про по но ва но за пи тан ня
сто со в но їх ньо го ба чен ня ос но в них на пря мів ді я ль но -
с ті біб ліо те ч них асо ці а цій. Чо ти ри із вне се них до ан -
ке ти на пря мів ді я ль но с ті бу ли тра ди цій ни ми для аме -
ри кан сь ких біб ліо те ч них асо ці а цій, тоб то, орі є н то ва -
ні на про фе сію: вплив на за ко но тво р чий про цес для
удо ско на лен ня га лу зі; дру ку ван ня про фе сій них жу р -
на лів; під ви щен ня імі джу бі б лі о те ка ря; фі нан су ван ня
та ор га ні за ція на у ко во� до с лі д ної ді я ль но с ті. Ін ші на -
пря ми сто су ва ли ся по кра щан ня умов пра ці: під ви -
щен ня за ро бі т ної пла ти; поліпшення пе н сій но го за -
без пе чен ня; по дов жен ня від пу с т ки; роз ши рен ня мо -
ж ли во с тей ста жу ван ня; стра ху ван ня пра ців ни ків бі б -
лі о тек; роз слі ду ван ня ви па д ків не за кон но го зві ль нен -
ня з ро бо ти; ско ро чен ня ро бо чо го ча су; уча с ті у роз -
ро б ці кла си фі ка ції по сад то що. Як по ка за ла роз ві д ка
Г. Счля х тер, бі б лі о те ка рі май же од но го ло с но ви сло -
ви ли ся за ді я ль ність аме ри кан сь ких біб ліо те ч них асо -
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ці а цій у тра ди цій них для них на пря мах. Вод но час три
чве р ті опи та них ви сту пи ли за те, що про фе сій на ор га -
ні за ція по ви нна роз го р ну ти ро бо ту, спря мо ва ну на
по кра щан ня умов пра ці бі б лі о те ка рів.

До слі джен ня ме ти всту пу до асо ці а ції, про ве де не
1992 р. се ред бі б лі о те ка рів уні вер си те тів Ка лі фо р нії,
та кож за сві д чи ло ду м ку бі б лі о те ка рів, що ра зом із
роз ви т ком про фе сії, спі л ку ван ням із ко ле га ми член с -
т во в асо ці а ції мо же бу ти ва ж ли вим для ус пі ш но го
про хо джен ня кон ку р су на по са ду та для по са до во го
під ви щен ня [9].

В ін шій сво їй стат ті Г. Счля х тер про по нує по ді ля -
ти про фе сій ні ор га ні за ції на: 1) про фе сій ні то ва ри с т -
ва, за вдан ням яких має бу ти удо ско на лен ня на у ко во -
го знан ня та про фе сій них ін те ре сів; 2) асо ці а ції, що
ма ють про фе сій ну ос но ву та спе ці а ль ну орі є н та цію на
кон к ре т ні ви ди ді я ль но с ті, які ав тор про по нує на зи ва -
ти “ква зі �спі л ка ми”; 3) спі л ки, ко т рі кон це н т ру ва ти -
муть свою ува гу на еко но мі ч но му ста ні сво їх чле нів
[10, 451]. До слі джу ю чи від мін но с ті між про фе сій ни -
ми та проф спі л ко ви ми ор га ні за ці я ми, Г. Счля х тер за -
зна чає, що фа хі в ці у США тра ди цій но оби ра ли член с -
т во у про фе сій них то ва ри с т вах, а що до умов та опла -
ти пра ці до мо в ля ли ся із ро бо то да в ця ми ін ди ві ду а ль -
но. Во ни вва жа ли, що та ким чи ном їм бу де ле г ше за -
до во ль ни ти свої по тре би. Біб ліо те ч ні фа хі в ці у США
не ба чи ли мо ж ли во с ті по єд ну ва ти ви со кі про фе сій ні
ста н да р ти з еко но мі ч ни ми ви мо га ми проф спі лок і за -
со ба ми їх ньо го до ся г нен ня, зо к ре ма страй ком. Але з
ча сом ці по гля ди змі ню ва ли ся.

Іс то рія проф спі л ко во го ру ху в США сві д чить про
те, що він був не ду же по пу ля р ним се ред бі б лі о те ка -
рів [11]. Во ни по чи на ли об’ єд ну ва тись у проф спі л ко ві
ор га ні за ції пі с ля Пер шої сві то вої вій ни та в пе рі од ве -
ли кої де пре сії че рез еко но мі ч ні тру д но щі, без ро біт тя,
ни зь ку за ро бі т ну пла ту, а та кож у 1960�х ро ках, ко ли
від чу ва ли не впе в не ність у своє му іс ну ван ні із� за ак -
ти в ної ком п’ю те ри за ції бі б лі о тек і ско ро чен ня в них
ро бо чих місць.

До 1960�х рр. Аме ри кан сь ка біб ліо те ч на асо ці а ція
(АБА) не від чу ва ла ве ли кої кон ку ре н ції з бо ку проф -
спі л ко вих ор га ні за цій. У 1965 р. її пре зи дент Ф. Ва г -
ман за зна чав, що ме та асо ці а ції – роз ви ток про фе сії і
во на ство ре на не для то го, щоб за йма ти ся по кра щан -
ням умов пра ці чи с лен них чле нів, як це ро б лять
проф спі л ки [12].

Але з кі н ця 1960�х рр., зве р ну в ши ува гу на пе в ні
ус пі хи проф спі л ко вих ор га ні за цій у за лу чен ні бі б лі о -
те ка рів до сво їх лав, АБА де що пе ре гля ну ла своє ста -
в лен ня до цьо го пи тан ня. 1970 р. бу ло за про по но ва но
змі ни ти орі є н та цію: “Аме ри кан сь ка біб ліо те ч на асо -
ці а ція має бу ти не тіль ки осві т ньою ор га ні за ці єю чи
ор га ні за ці єю, яка іс нує тіль ки для осо би с тої ко ри с ті
чле нів... Пи тан ня не сто їть, чи тре ба по кра щу ва ти пе -
р со на ль ні умо ви, пи тан ня сто їть, як асо ці а ція має це
ро би ти” [13].

1971 р. на кон фе ре н ції АБА в Дал ла сі роз гля да ли -
ся пи тан ня пра це вла ш ту ван ня, отри ман ня ви кла да -
ць ко го ста ту су бі б лі о те ка ря ми уні вер си тет сь ких кни -

го збі рень і ста ту су бі б лі о те ка ря вза га лі, а та кож ети -
ч ні про бле ми та ін. У та кий спо сіб асо ці а ція на ма га ла -
ся по єд на ти у сво їй ді я ль но с ті два на пря ми – про фе -
сій ний роз ви ток бі б лі о те ка ря та по кра щан ня умов йо -
го пра ці. У спе ці а ль ній пре сі з’яв ля ють ся ре ко ме н да -
ції що до не об хід но с ті ак ти ві за ції ці єї ді я ль но с ті [8],
але для АБА й до сі не є ха ра к те р ним дру гий на прям.
Мо ж на стве р джу ва ти, що во на про до в жує зо се ре -
джу ва ти ся на про фе сій но му вдо с ко на лен ні сво їх чле -
нів і роз ви т ко ві біб ліо те ч ної про фе сі ї. То му пе ре бі ль -
шен ням є тве р джен ня С. Кле щук, що біб ліо те ч ні асо -
ці а ції в США ма ють ри си на у ко во� те х ні ч них то ва -
риств і проф спі лок [14, 26].

Біб ліо те ч ній асо ці а ції Ве ли ко бри та нії за Ста ту том
не до зво ля ло ся ви ко ну ва ти фу н к ції проф спі л ко вої ор -
га ні за ці ї. Але во на за йма ла ся ви вчен ням і об го во рен -
ням рі в ня за ро бі т ної пла ти й умов пра ці бі б лі о те ка рів,
до по ма га ла шу ка ти ро бо ту пра ців ни кам бі б лі о тек.

Асо ці а ція фра н цу зь ких бі б лі о те ка рів ви ко ну ва ла
фу н к ції со ці а ль но го та ма те рі а ль но го за хи с ту бі б лі о -
те ка рів до Дру гої сві то вої вій ни. Пі с ля вій ни їх взя ли
на се бе проф спі л ко ві ор га ні за ці ї. За вдан ням асо ці а ції
за ли ши ло ся, пе ре д у сім, за без пе чен ня єд но с ті та роз -
ви т ку про фе сії, але во на під три мує проф спі л ки в де -
яких пи тан нях, що сто су ють ся ка р ди на ль них фа хо -
вих про блем [15].

У Сло вач чи ні, як і в ба га тьох ін ших со ці а лі с ти ч -
них кра ї нах, па ра ле ль но іс ну ва ли Асо ці а ція сло ва ць -
ких бі б лі о те ка рів, біб ліо гра фів і до ку ме н та лі с тів та
се к ція біб ліо те ч них пра ців ни ків у Сло ва ць кій проф -
спі л ці пра ців ни ків куль ту ри та ми с те ц т ва. Ме тою
остан ньої бу ла ор га ні за ція спів пра ці з уря до ви ми
стру к ту ра ми у під го то в ці за ко нів з біб ліо те ч ної спра -
ви та до ку ме н то з нав с т ва, ра ці о на лі за ція ро бо ти, удо -
ско на лен ня ста н да р тів про фе сійної ді я ль но с ті, за про -
ва джен ня но вих тех но ло гій. Осе ре д ки проф спі л ки
бу ли ор га ні зо ва ні в ко ж ній біб ліо те ці з ме тою “спі ль -
ної від по ві да ль но с ті за управ лін ня та ор га ні за цію ді я -
ль но с ті бі б лі о те ки”. Се к ція за йма ла ся та кож пи тан -
ня ми за ро бі т ної пла ти, умов пра ці бі б лі о те ка рів, по -
ру шу ва ла кло по тан ня про на го ро джен ня біб ліо те ч -
них пра ців ни ків то що [16, 24, 26].

До сить роз по всю дже ною є ду м ка до слі д ни ків і бі -
б лі о те ка рів� пра к ти ків, що за хист бі б лі о те ка рів не
вхо дить до сфе ри ді я ль но с ті про фе сій них асо ці а цій і
не є за со бом про фе сі о на лі за ці ї. Вод но час на у ко вці та
прак ти ки під кре с лю ють, що іс нує ті с ний вза є мо зв’я -
зок між рі в нем со ці а ль но го пре сти жу про фе сії та рі в -
нем за ро бі т ної пла ти [17, 328], то му асо ці а ці ям ва р то
ло бі ю ва ти під ви щен ня за ро бі т ної пла ти бі б лі о те ка рів
як про фе сій ної гру пи.

У де яких кра ї нах, зо к ре ма в Ав с т ра лії, Да нії, Но р -
ве гії, ни ні біб ліо те ч ним об’ єд нан ням ве ли кою мі рою
при та ман ні фу н к ції проф спі л ко вих ор га ні за цій.

Де які біб ліо те ч ні асо ці а ції та кож за йма ють ся пра -
це вла ш ту ван ням сво їх чле нів. В ін ших асо ці а ці ях ці
фу н к ції мо жуть ви ко ну ва ти ся не фо р ма ль но, на за мо в -
лен ня. Пи тан ням пра це вла ш ту ван ня, за лу чен ня до
про фе сії біб ліо те ч ні асо ці а ції по чи на ють при ді ля ти бі -
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ль ше ува ги у скру т ні ча си, ви кли ка ні, на при клад, вій -
ною, еко но мі ч ни ми не га ра з да ми або у зв’я з ку із шви д -
ким зро с тан ням біб ліо те ч ної ме ре жі, ко ли збі ль шу єть -
ся по тре ба в біб ліо те ч них спе ці а лі с тах. При цьо му асо -
ці а ції в цих рі з них умо вах ро б лять рі з ні ак це н ти, за йма -
ю чись пра це вла ш ту ван ням. Так, ко ли зро с тає по тре ба
в біб ліо те ч них спе ці а лі с тах, осо б ли вий на го лос ро -
бить ся на ста н да р тах ви щої осві ти для до пу с ку до про -
фе сі ї. То ді асо ці а ція діє не пря мо, а опо се ре д ко ва но.

На при клад, про до свід ді я ль но с ті в цьо му на пря мі
Ли тов сь кої асо ці а ції бі б лі о те ка рів на по ча т ку 1990�х
ро ків ідеть ся у стат ті О. Ма це ві чу те [18]. В умо вах
зме н шен ня фі нан су ван ня бі б лі о тек, зни жен ня за ро бі -
т ної пла ти і ско ро чен ня біб ліо те ч них пра ців ни ків, за -
крит тя ве ли кої кі ль ко с ті кни го збі рень асо ці а ція ті с но
спів пра цю ва ла з ди ре к то ра ми бі б лі о тек з ме тою вря -
ту ван ня кни го збі рень. Її чле ни зу стрі ча ли ся з пра ців -
ни ка ми Мі ні с тер с т ва куль ту ри та осві ти, чле на ми
Сей му, з пре зи де н том кра ї ни. Ре зуль та том ці єї ді я ль -
но с ті став, зо к ре ма, до ку мент, який за бо ро няє мі с це -
вій вла ді за кри ва ти бі б лі о те ку без до зво лу мі ні с т ра
куль ту ри та осві ти. Бу ло збі ль ше но (з 20 до 50 осіб)
на бір до Ві ль ню сь ко го уні вер си те ту на фа ку ль тет ко -
му ні ка цій, який го тує спе ці а лі с тів у га лу зі біб ліо те ч -
но� ін фо р ма цій ної ді я ль но с ті. Та кож при пи ни ли при ва -
ти за цію кра що го біб ліо те ч но го бу ди н ку в м. Клай пе ді.

Аме ри кан сь ка біб ліо те ч на асо ці а ція до по ма гає
під бо ру, про фе сій но му зро с тан ню, ре а лі за ції прав, ін -
те ре сів, ви ко нан ню зо бо в’я зань біб ліо те ч но го пе р со -
на лу і опі ку нів. Від діл біб ліо те ч них ка д рів АБА на дає
бі б лі о те ка рям до по мо гу у ви бо рі мі с ця ро бо ти, офо р -
м лен ні на ро бо ту. Під час що рі ч них кон фе ре н цій асо -
ці а ції цей від діл ко ор ди нує ді я ль ність ди с пе т чер сь ко -
го центру до по мо ги без ро бі т ним бі б лі о те ка рям.

Асо ці а ція спе ці а ль них бі б лі о тек США ре гу ля р но
про во дить до слі джен ня за ро бі т ної пла т ні спів ро бі т -
ни ків цих уста нов, роз ро б ляє про гра ми со ці а ль но го
та пе н сій но го за без пе чен ня чле нів асо ці а ції, кон су ль -
тує з пи тань під го то в ки ре зю ме та ін ших до ку ме н тів,
що не об хід ні у США для при йо му на ро бо ту. 

CILIP (ко ли ш ня Біб ліо те ч на асо ці а ція Ве ли ко бри -
та нії) ор га ні зо ву ва ла ро бо ту агентств з пра це вла ш ту -
ван ня бі б лі о те ка рів (INFOmatch), кон су ль ту ва ла з
цих пи тань. Асо ці а ція дає по ра ди проф спі л кам та ор -
га ні за ці ям, які за йма ють ся ви рі шен ням про фе сій них
су пе ре чок. Без по се ре д ньо во на не за йма єть ся за ро бі -
т ною пла тою біб ліо те ч но� ін фо р ма цій них пра ців ни ків.

Асо ці а ція бі б лі о те ка рів пу б лі ч них бі б лі о тек Ні -
ме ч чи ни за без пе чує сво їх чле нів ін фо р ма ці єю про
ро бо чі мі с ця, до по ма гає у но р му ван ні їх ньо го ро бо -
чо го ча су [19].

Ав с т ра лій сь ка біб ліо те ч но� ін фо р ма цій на асо ці а -
ція що рі ч но про во дить ана ліз за ро бі т ної пла ти біб ліо -
те ч но� ін фо р ма цій них пра ців ни ків. 

У фу н к ції Об’ єд нан ня дан сь ких бі б лі о те ка рів вхо -
дить не тіль ки роз ви ток біб ліо те ч ної про фе сії, але й ді -
я ль ність із со ці а ль но го за хи с ту бі б лі о те ка рів, пе ре го -
во ри що до їх ньої за ро бі т ної пла ти то що. Во но за йма -
єть ся про бле ма ми ско ро чен ня без ро біт тя се ред бі б лі -

о те ка рів і по кра щан ня умов пра ці, за по ча т ку ва ло слу -
ж бу пра це вла ш ту ван ня й опі ку єть ся про бле мою ство -
рен ня ри н ку пра ці біб ліо те ч них пра ців ни ків. Пред ста -
в ни ки Об’ єд нан ня дан сь ких бі б лі о те ка рів ви хо дять із
то го, що пре стиж про фе сії по в’я за ний із рі в нем за ро -
бі т ної пла ти. Во ни спри я ють роз ви т ку біб ліо те ч ної
спра ви че рез по лі ти ку під ви щен ня за ро бі т ної пла ти та
по кра щан ня умов пра ці бі б лі о те ка рів. Дан сь кі бі б лі о -
те ка рі вва жа ють, що їх нє об’ єд нан ня – це проф спі л ка,
що по єд нує про фе сій ний та осві т ній роз ви ток із під -
три м кою ро бо чо го се ре до ви ща та опі ку ван ням пра це -
вла ш ту ван ням та еко но мі ч ни ми пи тан ня ми [20].

Умо ви пра ці бі б лі о те ка рів – у по лі ува ги Біб ліо те -
ч ної асо ці а ції Ма лай зі ї. Во на, зо к ре ма, го тує від по ві -
д ні до ку ме н ти для дер жа в ної ко мі сії з пи тань за ро бі т -
ної пла ти, при зна че ної уря дом кра ї ни.

Від по ві д но до Ста ту ту Укра ї н сь кої біб ліо те ч ної
асо ці а ції (1995 р.), це об’ єд нан ня «...о р га ні зує со ці а -
ль ний за хист бі б лі о те ка рів, біб ліо гра фів та ін фо р ма -
цій них пра ців ни ків, спри яє по ліп шен ню умов їх пра ці
та по бу ту, вста но в лен ню на ле ж ної опла ти їх пра ці і
пе н сій но го за без пе чен ня, змі ц нен ню про фе сій ної со -
лі да р но с ті»  [21, 7]. За зна че ний пункт Ста ту ту є од -
ним із 18�ти ін ших, що по в’я за ні, пе ре д у сім, із роз ви -
т ком га лу зі й про фе сі ї. Він з’яв и в ся у 1990�ті ро ки та
під тве р джує те зу про фо ку су ван ня ува ги на «про ф с -
пі л ко вих» пи тан нях у ча си еко но мі ч ної скру ти. Від то -
ді Укра ї н сь ка біб ліо те ч на асо ці а ція за йма ла ся пи тан -
ня ми під ви щен ня за ро бі т ної пра ці бі б лі о те ка рів, роз -
ши рен ня під го то в ки спе ці а лі с тів для бі б лі о те к. Од нак
слід за зна чи ти, що ос но в на ува га при ді ля ла ся про фе -
сій но му удосконаленні бі б лі о те ка рів, роз ви т ку га лу зі
та біб ліо те ч ної про фе сі ї.

У ве ли кій кі ль ко с ті пе рі оди ч них ви дань, що ви пу -
с ка ють ся асо ці а ці я ми, пе в не мі с це при ді ля єть ся ого -
ло шен ням про по шук ро бо ти та про ва ка н т ні мі с ця у
кни го збі р нях та ін ших уста но вах ін фо р ма цій но� до ку -
ме н та ль ної сфе ри. На при клад, у що ква р та ль но му до -
да т ку “Vacancies Supplement” до жу р на лу “Library
Record” (CILIP, Ве ли ко бри та нія) вмі щу ють ся най по -
в ні ші та най но ві ші да ні про ва ка н т ні по са ди в уста но -
вах біб ліо те ч но� ін фо р ма цій ної сфе ри. Іс ну ють та кі
сто рі н ки і в жу р на лі “American Libraries” АБА.

От же, мо ж на зро би ти ви сно вок, що в пе ре ва ж ній
бі ль шо с ті кра їн біб ліо те ч ні асо ці а ції та проф спі л ки
ви ко ну ють рі з ні фу н к ції, ма ють рі з не при зна чен ня.
Вод но час спо сте рі га єть ся пе в не збли жен ня їх ніх фу -
н к цій, зо к ре ма у тій ча с ти ні, що сто су єть ся ло бі ю ван -
ня ін те ре сів про фе сії й пра це вла ш ту ван ня. 
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І Б ЛІ О ТЕ КА як со ці а ль ний ін сти тут по кли ка на
ви ко ну ва ти за вдан ня, по кла де ні на неї су с пі ль с т -
вом і дер жа вою, а са ме – зби ран ня та збе рі ган ня
дже рел ін фо р ма ції й на дан ня до них ві ль но го і

без пе ре ш ко д но го до сту пу усім чле нам су с пі ль с т ва.
Гро ма дя ни Укра ї ни ма ють пра во на ві ль не ви ко ри -

с тан ня ін фо р ма ції (Кон сти ту ція Укра ї ни, ст. 34),
до ступ до куль ту р них цін но с тей та куль ту р них благ
шля хом ко ри с ту ван ня біб ліо те ч ним фо н дом дер жа ви
(про ект За ко ну Укра ї ни «Про куль ту ру», ст. 8, 
ч. 3), ко т рий скла да єть ся з фо н дів бі б лі о тек, у то му
чи с лі пу б лі ч них, що ві до бра жа ють на у ко вий, куль ту -
р ний, ін фо р ма цій ний по те н ці ал су с пі ль с т ва (За кон
Укра ї ни «Про бі б лі о те ки і біб ліо те ч ну спра ву»,
ст. 16, ч.2).

З ці єї то ч ки зо ру ці ка во зве р ну ти ся до до сві ду ро -
сій сь ких ко лег, зо к ре ма окре мих по ло жень роз ді лу 4
Мо де ль но го ста н да р ту ді я ль но с ті пу б лі ч ної бі б лі о те -
ки, при йн я то го VІ що рі ч ною се сі єю Кон фе ре н ції Ро -
сій сь кої біб ліо те ч ної асо ці а ці ї. Там за зна ча єть ся, що
пу б лі ч на бі б лі о те ка по кли ка на на да ва ти до ступ до до -
ку ме н тів у рі з них фо р ма тах, ко т рі пред ста в ле ні у фо -
н ді в до ста т ній кі ль ко с ті   (книг, пе рі оди ки, ау діо�, ві-
д ео до ку ме н тів, еле к т ро нних до ку ме н тів, CD�ROMів,
баз да них, озву че них книг, ви дань шри ф том Брай ля і
т. ін.), від по ві да ти іс ну ю чо му в су с пі ль с т ві рі з но ма -
ніт тю по гля дів і то чок зо ру, ви мо гам гро ма дян та по -
стій но оно в лю ва ти ся. Бі б лі о те ка по ви нна за без пе чу -
ва ти збе ре жен ня фо н ду і но р ма ль ний фі зи ч ний стан
до ку ме н тів, ви ко ри с то ву ва ти для та ко го збе ре жен ня

всі за со би за -
хи с ту, у т. ч.
ко пі ю ван ня, пе ре ве ден ня на но ві но сії то що. Та кож
про по ну ють ся ста н да р ти для пе р со на лу пу б лі ч ної бі -
б лі о те ки, зо к ре ма за зна ча єть ся, що всі спів ро бі т ни ки
ма ють чі т ко уяв ля ти ме ту і за вдан ня, про бле ми та пе -
р с пе к ти ви роз ви т ку бі б лі о те ки, во ло ді ти фа хо ви ми
знан ня ми, вмін ня ми й на ви ч ка ми, під ви щу ва ти свій
про фе сій ний рі вень. На ад мі ні с т ра цію бі б лі о те ки
покладається обо в’я зок фо р му ван ня шта ту пра ців ни -
ків з ура ху ван ням по треб у фа хі в цях, що во ло ді ють
спе ці а ль ни ми знан ня ми для ви ко нан ня ни ми кон к ре -
т них фу н к цій. У кон текс ті те ми, що роз гля да єть ся
на ми у цій пу б лі ка ції, для здій с нен ня ро бо ти з біб ліо -
те ч ни ми фо н да ми сьо го дні ви ни кає по тре ба у спе ці а -
лі с тах, обі зна них зі спе ци фі кою ро бо ти з еле к т ро нни -
ми до ку ме н та ми, спе ці а ль ни ми ви да ми ви дань, лі те -
ра ту рою іно зе м ни ми мо ва ми та ін. Від по ві д но до ста -
н да р ту, ад мі ні с т ра ція по ви нна за без пе чу ва ти ре а лі за -
цію про гра ми без пе ре р в ної осві ти пе р со на лу, си с те -
ма ти ч но го оно в лен ня знань із су час них ін фо р ма цій -
них тех но ло гій, пе ред ба чу ва ти в бю дже тах бі б лі о те -
ки ви тра ти на ці ці лі.

В Укра ї ні роз в’я зан ня про блем ка д ро во го за без пе -
чен ня про це сів ор га ні за ції ро бо ти з біб ліо те ч ни ми фо -
н да ми пов'язано з від су т ніс тю дер жа в но го за мо в лен -
ня на під го то в ку спе ці а лі с тів; іг но ру ван ням ва ж ли во -
с ті цьо го пи тан ня впро довж де ся ти літь; неро зу мін -
ням ма с ш табу по тре би у ка д рах, які б відзначалися
різ носторонніми знаннями, прак ти ч ними вміннями і

ПП РР ОО ФФ ЕЕ СС ІІ ЙЙ НН АА
ОО СС ВВ ІІ ТТ АА   

ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ КК АА РР ІІ ВВ

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 
З БІБЛІОТЕЧНИМИ ФОНДАМИ В 
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ББ
І. Шевченко



12 4’2007 (38)    

П
Р

О
Ф

Е
С

ІЙ
Н

А
 О

С
В

ІТ
А

 Б
ІБ

Л
ІО

Т
Е

К
А

Р
ІВ

на ви чками, а та кож нестачею про фі ль них осві т ніх
стру к тур.

По го ди мо ся, що про бле ма оно в лен ня ба зо вих фа -
хо вих знань за ли ша єть ся ак ту а ль ною для пе ре ва ж ної
бі ль шо с ті ке рі в ни ків і пра ців ни ків бі б лі о тек  на шої
кра ї ни. Це тве р джен ня від по ві дає дій с но с ті як у ча с -
ти ні те о ре ти ч них знань, так і прак ти ч них умінь та на -
ви чок. Від по ві д но, по тре бу ють оно в лен ня знан ня но -
р ма ти в но� пра во вих до ку ме н тів, що ре г ла ме н ту ють
ро бо ту з біб ліо те ч ни ми фо н да ми, ста н да р тів, те р мі -
но ло гії та осо б ли во с тей по бу до ви су час них тех но ло -
гі ч них про це сів фо р му ван ня, роз ви т ку, збе ре жен ня
та ви ко ри с тан ня біб ліо те ч них фо н дів. 

До змі с ту під ви щен ня ква лі фі ка ції пра ців ни ків бі -
б лі о тек з про блем фо р му ван ня фо н дів ма ють бу ти
вклю че ні пи тан ня пла ну ван ня, ком пле к ту ван ня, об -
ро б лен ня, пе р ві с но го об лі ку, роз мі щен ня (у т. ч. роз -
ста но в ки)  та ви лу чен ня до ку ме н тів. При цьо му під
“фо р му ван ням” по ви нні ро зу мі ти ся про це си по бу до -
ви яд ра біб ліо те ч но го фо н ду. За ви зна чен ням В. Да -
ля, “фо р ми ро вать – это на би рать, стро ить, со с та в -
лять, по по лнять до по лно го со с та ва”1.  

Фо р му ван ня біб ліо те ч но го фо н ду на бу ває про гре -
си в ної, зро с та ю чої лі нії роз ви т ку, ко ли до ся га єть ся
оп ти ма ль ний рі вень  кі ль кі с них та які с них ас пе к тів, і
в по да ль шо му во но вмі ло ре гу лю єть ся, ко ре гу єть ся,
під три му єть ся у по трі б но му на пря мі. То му са ме здо -
бут тя біб ліо те ч ни ми пра ців ни ка ми знань що до про це -
сів ре гу лю ван ня, ко ре гу ван ня та під три м ки не об хід -
но го ве к то ру роз ви т ку біб ліо те ч но го фо н ду має ста ти
од ним із за вдань під ви щен ня ква лі фі ка ці ї.  Це, зо к ре -
ма, пи тан ня  кон се р ва ції, ре с та в ра ції, гі гі є ни до ку ме -
н тів, ство рен ня стра хо во го фо н ду та ре єст ру кни ж ко -
вих па м’я ток, за без пе чен ня без пе ки біб ліо те ч но го
фо н ду  (за хист, охо ро на) та йо го збе ре жен ня у про це -
сі ви ко ри с тан ня, а та кож су час них ви мог до об лі ку
(пе ре об лі ку, ін ве н та ри за ції). При цьо му має бра ти ся
до ува ги те, що збе ре жен ня біб ліо те ч них фо н дів є
гло ба ль ною про бле мою, на ви рі шен ня якої спря мо ва -
но, зо к ре ма, до ку мент ЮНЕСКО, при йн я тий у 1986
ро ці – “Ди ре к ти ви між на ро д них дій зі збе ре жен ня
біб ліо те ч них ма те рі а лів”, у яко му пе ред ба ча ло ся
ство рен ня на ці о на ль них про грам за без пе чен ня збе ре -
жен ня біб ліо те ч них фо н дів. В Укра ї ні та ку про гра му
бу ло при йн я то на 2000�2005 рр. і ана ліз її ви ко нан ня
за сві д чив, що про фі на н со ва но бу ло ли ше 56,4% за хо -
дів, у т. ч за ра ху нок дер жа в но го бю дже ту – 33,5%.

Про бле ми ви ко ри с тан ня біб ліо те ч но го фо н ду, на
наш по гляд, ма ють знай ти своє ві до бра жен ня у змі с ті
на вчан ня з пи тань ор га ні за ції об слу го ву ван ня ко ри с -
ту ва чів, оскі ль ки за ле жать від фа к то рів ефе к ти в ної
ор га ні за ції до сту пу до ре сур сів бі б лі о те ки, по пу ля ри -
за ції до ку ме н тів та форм роз крит тя біб ліо те ч но го фо -
н ду. При цьо му, зви чай но, ви рі ша ль ним є чин ник
яко с ті фо р му ван ня фо н ду.

Ана лі зу ю чи про бле ми ка д ро во го за без пе чен ня
про це сів ор га ні за ції ро бо ти з біб ліо те ч ни ми фо н да ми

у пу б лі ч них бі б лі о те ках Укра ї ни, окре мо хо ті ло ся б
то р к ну ти ся змі с ту фа хо вої ді я ль но с ті, ста ту су біб ліо -
те ч ної про фе сії та її со ці а ль них пе р с пе к тив. Ни ні є
два ос но в ні під хо ди до по яс нен ня про це сів, що іс ну -
ють у цій пло щи ні, умо в но на зва ні со ці о ло гі ч ним і фі -
ло соф сь ким. Пе р ший – ґру н ту єть ся на про бле мі про -
фе сі о на лі з му. Від по ві д но до ньо го, біб ліо те ч ну спра -
ву від но сять до так зва них на пів про фе сій, про фе сій
“се р ця, а не ро зу му”, се ред яких та кож со ці а ль на ро -
бо та і ви кла дан ня у шко лі. Всі во ни, пе ре ва ж но, – жі -
но чі про фе сі ї. Так, жі н ка� бі б лі о те кар ви сту пає у ро лі
“го с по ди ні”, “хра ни те ль ки”, “збе рі га ча”, що ство рює
“а т мо с фе ру”, а не знан ня. Дру гий під хід – фі ло соф сь -
кий – дає уяв лен ня про бі б лі о те ку як про об раз сві ту,
про с тір знань, ор га ні зо ва ний за за ко на ми ло гі ки, від -
мін ни ми від тих, за яки ми ор га ні зо ва но со ці а ль ний
про с тір або ре а ль ний “ве ли кий” світ. Ко ли чи тач як
пред ста в ник “ве ли ко го” сві ту вто р га єть ся у біб ліо те -
ч ний про с тір, по ря док по ру шу єть ся і ви ни ка ють рі з -
но го ро ду кон ф лі к ти, про бле ми ко н т ро лю та при му су.
Оби д ва під хо ди по єд нує прак ти ка. Не ви па д ко во та ка
про бле ма, як “си н д ром про фе сій но го  зго ран ня”, мо -
же бу ти ви рі ше на на фі ло соф сь ко� сві то г ля д но му рі в -
ні, адже пе ре ва ж на бі ль шість біб ліо те ч них кон ф лі к -
тів має при чи ни ду хо в но го ха ра к те ру. Во ни по в’я за ні
з та ки ми по нят тя ми, як “ме та” і “сенс жит тя”, “си с -
те ма цін но с тей”, а та кож із осо б ли во с тя ми сві то -
сприй нят тя й ста в лен ня до лю дей.  

З огля ду на ви ще за зна че не, про бле ми про фе сі о на -
лі з му, на наш по гляд, ма ють ви рі шу ва ти ся у про це сі
фа хо вої орі є н та ції май бу т ніх бі б лі о те ка рів та їх ньої
про фе сій ної під го то в ки, пе ре під го то в ки чи під ви щен -
ня ква лі фі ка ці ї. 

При цьо му до ці ль но на га да ти, що за три ро ки на -
вча ль ни ми за кла да ми ІІІ – ІV рі в нів ак ре ди та ції, що
на ле жать до сфе ри управ лін ня Мі ні с тер с т ва куль ту -
ри і ту ри з му Укра ї ни, під го то в ле но 638 спе ці а лі с тів
та ма гі с т рів за ден ною та за оч ною фо р ма ми на вчан ня
за спе ці а ль ні с тю «Кни го з нав с т во, бі б лі о те ко знав с т во
і біб ліо гра фі я» (див. таб ли цю 1 на с. 13).

Під ви щен ня ква лі фі ка ції пра ців ни ків бі б лі о тек,
що здій с ню єть ся в Укра ї ні Ін сти ту том пі с ля ди п ло м -
ної осві ти 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), по кли ка но та кож спри я ти
під ви щен ню про фе сі о на лі з му і, від по ві д но, – со ці а ль -
ній пе р с пе к ти в но с ті біб ліо те ч ної про фе сі ї. Ана ліз ка -
ле н да р них пла нів про ве ден ня за нять в Ака де мії за
2001–2007 ро ки (див. таб ли цю 2 на с. 13) за сві д чив,
що впро довж за зна че но го пе рі оду пе ред ба ча ло ся на -
вчан ня 7 груп пра ців ни ків бі б лі о тек із про блем, ко т рі
ма ють без по се ре д нє від но шен ня до ро бо ти з біб ліо те -
ч ни ми фо н да ми.

Окре мо хо ті ло ся б від зна чи ти ефе к ти в ні за нят тя,
що від бу ли ся на ба зі ХДНБ ім. В.Г. Ко ро ле н ка для за -
ві ду ва чів від ді лів (се к то рів) рі д кі с них і цін них книг
(збе ре жен ня фо н ду) ОУНБ. До на вча ль но� те ма ти ч -

1 Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка.  Т. 4. – М.: Рус. яз., 1980. – С. 537.
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но го пла ну за про бле мою “Ко ле к ції рі д кі с них та цін -
них ви дань у на у ко вих бі б лі о те ках: фо р му ван ня, збе -
ре жен ня, об лік” бу ло вклю че но та кі те ми:  «Кни ж ко -
ві па м’я т ки – рі д кі с ні та цін ні дру ко ва ні до ку ме н ти:
ві т чи з ня ний та сві то вий до свід ко ле к цій ної ро бо ти»,
«Фо р му ван ня ко ле к цій рі д кі с них та цін них ви дань:
те р мі ни, кри те рії від бо ру», «Від діл (се к тор) рі д кі с них
та цін них ви дань ОУНБ: ор га ні за ція, на пря ми ді я ль -
но с ті, ре г ла ме н ти», «Про філь ком пле к ту ван ня від ді -
лу (се к то ру) рі д кі с них та цін них ви дань ОУНБ: за га -
ль ні кри те рії, ре гі о на ль ні осо б ли во с ті», «На у ко вий
опис па м’я ток дру ку: ме то ди ка, скла д ні ви па д ки опи -

су па м’я ток та па с по р ти за ція ко ле к цій рі д кі с них та
цін них ви дань», «ДБА, еле к т ро нні БД», «Ко ле к ції ру -
ко пи с них книг та ар хі в них ма те рі а лів, осо бо ві фо н ди
ді я чів на у ки, лі те ра ту ри, ми с те ц т ва: ор га ні за ція, на у -
ко вий опис, осо б ли во с ті ви ко ри с тан ня», «На у ко ва ді -
я ль ність від ді лу (се к то ру) рі д кі с них ви дань і ру ко пи -
сів ОУНБ: на пря ми, про гра ми НДР, ме то ди ка до слі -
джень», «У к ра їн сь кі ста ро дру ки та рі д кі с ні ви дан ня
XIX�XXI ст.: з іс то рії фо р му ван ня, склад та осо б ли во -
с ті ко ле к цій ХДНБ».

У пе р с пе к ти в них пла нах ді я ль но с ті  Ін сти ту ту пі с -
ля ди п ло м ної осві ти ДА К К Кі Му – за про ва джен ня під -

Таб ли ця 1
Ві до мо с ті про на вча ль ні за кла ди, що го ту ють фа хі в ців для ро бо ти у бі б лі о те ках

Таб ли ця 2
Календарний план занять, проведених в ДАКККіМ у 2001-2007 рр.



4’2007 (38)    14

П
Р

О
Ф

Е
С

ІЙ
Н

А
 О

С
В

ІТ
А

 Б
ІБ

Л
ІО

Т
Е

К
А

Р
ІВ

ви щен ня ква лі фі ка ції з ви ко ри с тан ням тех но ло гій ди с -
та н цій но го на вчан ня як та ко го, що при зна че не для на -
дан ня осві т ніх по слуг без по се ре д ньо за мі с цем пе ре бу -
ван ня слу ха чів на ос но ві ви ко ри с тан ня су час них ін фо -
р ма цій но� ко му ні ка цій них тех но ло гій. Ви зна че но, що
ап ро ба ція тех но ло гій ди с та н цій но го на вчан ня з ме тою
під ви щен ня ква лі фі ка ції в Ака де мії бу де про по ну ва ти -
ся для бі б лі о те ка рів АР Крим, Він ни ць кої, До не ць кої,
Дніп ро пе т ров сь кої, Лу ган сь кої, Рі в нен сь кої, Кі ро во -
град сь кої, Тер но піль сь кої, Хме ль ни ць кої об ла с тей.

Вра хо ву ю чи по тре бу га лу зі та орі є н ту ю чись на до -
свід Фе де ра ль но го центру кон се р ва ції біб ліо те ч но го
фо н ду Ро сій сь кої Фе де ра ції, ак ту а ль ни ми мо жуть бу ти
но ві ку р си для ад мі ні с т ра то рів, ке рі в ни ків центрів, збе -
рі га чів, ре с та в ра то рів: «Ство рен ня про грам збе ре жен -
ня біб ліо те ч но го фо н ду», «О р га ні за ція служб (кон се р -
ва ції, ре с та в ра ції)», «Е к с пе р т на оці н ка ста ну біб ліо те -
ч но го фо н ду», «Е к с пе р т на оці н ка умов збе ре жен ня біб -
ліо те ч но го фо н ду», «Ме то ди ре с та в ра ції (рі з них ви дів
до ку ме н тів)», «Дії в ек с т ре ма ль них умо вах».

Сут тє во змі ни ти стан ка д ро во го за без пе чен ня
про це сів ор га ні за ції ро бо ти з біб ліо те ч ни ми фо н да ми,
а від так і стан ро бо ти з фо н да ми у пу б лі ч них бі б лі о те -
ках Укра ї ни, мо ж ли во за умов:

–– фо р му ван ня дер жа в но го за мо в лен ня на обо в’я -
з ко ву під го то в ку, пе ре під го то в ку, під ви щен ня ква лі -
фі ка ції з пи тань ро бо ти з біб ліо те ч ни ми фо н да ми; 

–– по єд нан ня зу силь на вча ль них за кла дів І– ІV рі в -
нів ак ре ди та ції, що на да ють про фе сій ну осві ту, і бі б -
лі о тек – го ло вних на у ко во� ме то ди ч них центрів, зда т -
них ство ри ти ма те рі а ль но� те х ні ч ну, на вча ль ну та
екс пе ри ме н та ль ну ба зу під го то в ки, пе ре під го то в ки й
під ви щен ня ква лі фі ка ції; 

–– під го то в ки ви кла да чів, ство рен ня умов для  оно -
в лен ня їх ніх знань; за лу чен ня прак ти ків для ви кла -
дан ня; 

–– роз ро б лен ня від по ві д них на вча ль них про грам,
від крит тя не об хід них спе ці а лі за цій і ква лі фі ка цій у
ме жах ос но в ної спе ці а ль но с ті; ство рен ня но во го по -
ко лін ня осві т ніх ста н да р тів;

–– під го то в ки під ру ч ни ків, на вча ль них по сі б ни ків,
на вча ль но� ме то ди ч них ма те рі а лів, їх ньо го ви дан ня;

–– ор га ні за ції на у ко вих до слі джень ста ну ка д ро во -
го за без пе чен ня і мо ні то ри н гу ди на мі ки рі в ня ква лі -
фі ка ції та потреб га лу зі.

Спо ді ва є мо ся, що ви ва же на дер жа в на по лі ти ка
спри я ти ме са ме та ко му ви рі шен ню за зна че них
про блем.

А умов ак ти в но го роз ви т ку ін фо р ма цій но� ко му -
ні ка цій них тех но ло гій в еле к т ро нно му се ре до -
ви щі ва го мою скла до вою до ку ме н т но� ін фо р ма -

цій но го ре сур су су час ної бі б лі о те ки є еле к т ро нні ре -
сур си – ін фо р ма цій ні ре сур си,  що ство рю ють ся, ке -
ру ють ся та ви ко ри с то ву ють ся за до по мо гою ком п’ю -
те ра і мі с тять да ні та/або про гра ми, за фі к со ва ні в
еле к т ро нній (ци ф ро вій) фо р мі на пе в них но сі ях, зо к -
ре ма тих, що ви ма га ють за сто су ван ня пе ри фе рій но го
при строю, без по се ре д ньо при єд на но го до ком п’ю те ра
(на при клад, CD�ROM�при с тій), або зв’я з ку з ком п’ю -
те р ною ме ре жею (при мі ром, че рез Ін тер нет).  Вклю -
чен ня еле к т ро нних ре сур сів до біб ліо те ч них ін фо р ма -
цій но� по шу ко вих си с тем зу мо в лює не об хід ність ор га -
ні за ції про це су їх ньо го тех но ло гі ч но го опра цю ван ня,
в то му чи с лі ка та ло гі за ції, що по тре бує від по ві д но го
но р ма ти в но- ме то ди ч но го за без пе чен ня. 

Д о  с л і  д  -
жен  ня осо б ли -
во с тей ка та ло гі за ції еле к т ро нних ре сур сів як но вих
об’ єк тів біб ліо те ч но� ін фо р ма цій них тех но ло гій бу ло
роз по ча то ав то ра ми у хо ді ро біт зі ство рен ня На ці о -
на ль но го фо р ма ту пред ста в лен ня біб ліо гра фі ч них да -
них УКР МАРК1 на ба зі між на ро д но го ко му ні ка ти в но -
го фо р ма ту UNIMARC2 (“UNIMARC Manual:
Bibliographic Format 1994”) [22] і знай шло ві до бра -
жен ня y ни з ці пу б лі ка цій з те о ре ти ч них і прак ти ч них
ас пе к тів ці єї про бле ми [17�21]. 

UNIMARC є спе ци фі ч ним вті лен ням між на ро д -
но го ста н да р ту об мі ну біб ліо гра фі ч ною ін фо р ма ці єю
ISO 2709–1981 [16] і ви зна чає стру к ту ру за пи сів,
що мі с тять біб ліо гра фі ч ні да ні, та вклю чає  на бір по -
лів для опи су спе ци фі ч них ха ра к те ри с тик еле к т-
ро нних ре сур сів.

СС ТТ ОО РР ІІ НН КК АА   
КК АА ТТ АА ЛЛ ОО ГГ ІІ ЗЗ АА ТТ ОО РР АА

КАТАЛОГІЗАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
(Методичні рекомендації 
в таблицях і схемах)

ЗЗ І. Антоненко, О. Баркова

У статті  подано стислі  методичні рекомендації у  таблицях  і схемах щодо каталогізації елек -   
тронних ресурсів, формування їхніх бібліографічних записів на основі формату UNIMARC/УКРМАРК

1 УКРМАРК: Національний формат представлення бібліографічних даних (проект) [Електрон. ресурс] / Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Нац.
парлам. б-ка України, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (www.nbuv.gov.ua). — 2002-2003. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua /library/ukrmarc.html.
2 Далі по тексту:   UNIMARC/УКРМАРК
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Ка та ло гі за ція еле к т ро нних ре сур сів під по ряд ко -
ву єть ся за га ль ним прин ци пам і пра ви лам ка та ло гі за ції
та ба зу єть ся на між на ро д них, між де р жа в них та укра ї -
н сь ких дер жа в них ста н да р тах з біб ліо те ч ної й ви да в -
ни чої справ [1�16]. Ви ко ри с тання дже ре л ві до мо с тей
про еле к т ро нний ре сурс, до де р жан ня пра вил пун к ту а -
ції та ви бір мо ви опи су ре г ла ме н ту єть ся  чин ни ми ста -
н да р та ми біб ліо гра фі ч но го опи су та ви мо га ми UNI-
MARC/УКР МАРК що до за по в нен ня по лів/під по лів. 

Ме то ди ка ка та ло гі за ції еле к т ро нних ре сур сів ви -
зна ча єть ся від по ві д но до ре жи му до сту пу (ре сур си
ло ка ль но го, від да ле но го та ком бі но ва но го до сту -
пу) з ура ху ван ням ви ду об’ єк та ка та ло гі за ції (за кін -
че ний або про до в жу ва ний ре сурс) та йо го стру к ту ри
(од но ча с тин ний, ба га то ча с тин ний ре сурс або йо го
скла до ва ча с ти на). Ко ж ний із ви дів ре сур су має де кі -
ль ка рі в нів по ді лу, що за без пе чує гну ч кий під хід до
ме то ди ки ка та ло гі за ці ї. Ти по ло гія еле к т ро нних ре -
сур сів зу мо в лює і пе в ний на бір схем їх ньо го біб ліо -
гра фі ч но го опи су.

Ка та ло гі за цій ний за пис еле к т ро нно го ре сур су
фо р му єть ся від по ві д но до за га ль них прин ци пів скла -

дан ня еле к т ро нно го ка та ло гі за цій но го за пи су, він
має мі с ти ти біб ліо гра фі ч ний опис, ма р кер за пи су,
да ні іде н ти фі ка ції, ко до ва ну ін фо р ма цію, то ч ки до сту -
пу, слу ж бо ву ін фо р ма цію та шифр збе рі ган ня, а та -
кож ві до мо с ті що до вза є мо по в’я за них за пи сів. 

Від по ві д но до но сія еле к т ро нно го ре сур су, ка та -
ло гі за цій ний за пис має мі с ти ти ши ф р збе рі ган ня (для
ло ка ль них ре сур сів) або ві до мо с ті що до ре жи му до -
сту пу (для від да ле них ре сур сів), який за зна ча єть ся у
біб ліо гра фі ч но му опи сі. 

До скла ду ка та ло гі за цій но го за пи су вхо дить біб -
ліо гра фі ч ний опис, який до по в ню єть ся за го ло в ком
біб ліо гра фі ч но го за пи су, що фо р му єть ся за за га ль -
ни ми пра ви ла ми ка та ло гі за ції, а та кож та кою се ма н -
ти ч ною ін фо р ма ці єю, як те р мі ни ін де к су ван ня (кла -
си фі ка цій ні ін де к си і пред ме т ні ру б ри ки), ано та ції
або ре фе ра ти.

Скла до ві ка та ло гі за цій но го за пи су еле к т ро -
нного ре сур су і ос но в ні еле ме н ти біб ліо гра фі ч но го
опи су, а та кож від по ві д ні їм бло ки по лів або по -
ля/під по ля UNIMARC/УКР МАРК на ве де но у таб -
ли ці 1.
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Таб ли ця 1
Складові каталогізаційного запису електронних ресурсів,

та їхнє місцезнаходження в UNIMARC / УКРМАРК
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Таб ли ця 2
Відповідність областей бібліографічного опису електронних ресурсів 

полям UNIMARC/УКРМАРК

3 У ГОСТ 7.82–2001 наведено термін "вид", котрий відповідає типології видань за  ГОСТ 7.83-2001, тоді як у даній області йдеться про характеристики
електронних даних і програм. Тому для цієї області доцільно застосовувати термін "тип" як такий, що більше відповідає вмісту даної області та не
суперечить ISBD(ER).  
4 Область типу та розміру ресурсу (ГОСТ 7.82-2001) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 є областю специфічних відомостей. Для електронних ресурсів, вмістом
яких є особливий тип публікації (поля UNIMARC 206, 207, 208), область специфічних відомостей повторюється.

Як уже за зна ча ло ся, ос но в ною ча с ти ною за га ль -
ної мо де лі ка та ло гі за цій но го за пи су еле к т ро нно го ре -
сур су є біб ліо гра фі ч ний опис, ко т рий мі с тить біб ліо -
гра фі ч ні ві до мо с ті, що по да ють ся за чин ни ми ста н да -
р та ми. Спе ци фі ка опи су еле к т ро нних ре сур сів сто су -
єть ся Об ла с ті ти пу3 та роз мі ру ре сур су, Об ла с ті

фі зи ч них ха ра к те ри с тик, Об ла с ті при мі ток. Зо к -
ре ма, в об ла с ті при мі ток на во дять ся та кі спе ци фі ч ні
ві до мо с ті про еле к т ро нний ре сурс, як си с те м ні ви мо -
ги та ре жи ми до сту пу. Від по ві д ність об ла с тей біб ліо -
гра фі ч но го опи су  по лям UNIMARC/УКР МАРК на -
ве де но у таб ли ці 2. 

Спів від но шен ня об ла с тей та еле ме н тів біб ліо гра -
фі ч но го опи су електронних ресурсів з по ля ми і під по -
ля ми UNIMARC/УКР МАРК за ГОСТ 7.82–2001,
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та  ISBD (ER) на ве де но у таб -
ли ці 3 на с. 17-19. 

Осо б ли во с ті ство рен ня біб ліо гра фі ч них
опи сів еле к т ро нних ре сур сів

Біб ліо гра фі ч ний опис еле к т ро нних ре сур сів під -
по ряд ко ву єть ся за га ль ним пра ви лам ста н да р т но го
опи су в ча с ти ні стру к ту ри, на бо ру об ла с тей і еле ме н -
тів, ви бо ру мо ви та гра фі ки, за сто су ван ня пра вил ор -
фо гра фії, ско ро чен ня слів то що. 

При ор га ні за ції ві зу а ль них форм за го ло вок біб -
ліо гра фі ч но го за пи су роз мі щу єть ся пе ред ка та ло гі за -
цій ним за пи сом окре мим ря д ком (фо р мат ка та ло ж ної
ка р т ки):

ЗА ГО ЛО ВОК БІБ ЛІО ГРА ФІ Ч НО ГО ОПИ СУ
БІБ ЛІО ГРА ФІ Ч НИЙ ОПИС

або пе ред біб ліо гра фі ч ним за пи сом 
(для по ка ж чи ків, спи с ків лі те ра ту ри то що): 

ЗА ГО ЛО ВОК. БІБ ЛІО ГРА ФІ Ч НИЙ ОПИС

* Фі зи ч ні ха ра к те ри с ти ки мо жуть мі с ти ти ві до мо с ті про па гі на -
цію, звук, ілю с т ра ції то що.

На схе мі жи р ним шри ф том по зна че но спе ци фі ч -
ні еле ме н ти та об ла с ті біб ліо гра фі ч но го опи су еле к т -
ро нних ре сур сів. 

Да ні про За га ль не по зна чен ня ма те рі а лу,
По зна чен ня ти пу та роз мі ру ре сур су на во дять ся
для всіх ре сур сів. Об ласть при мі ток для ре сур сів усіх
ви дів має мі с ти ти ві до мо с ті про си с те м ні ви мо ги та
дже ре ло на зви. Для ло ка ль но го ре сур су за по в ню -
єть ся об ласть Спе ци фі ч но го по зна чен ня ма те рі -
а лу та кі ль ко с ті фі зи ч них оди ниць. Для від да ле -
но го ре сур су на во дять ся При мі т ки про ре жим до -
сту пу до ре сур су. 

За га ль не по зна чен ня ма те рі а лу – обо в’я з ко вий
спе ци фі ч ний еле мент для всіх ка те го рій еле к т ро нних ре -
сур сів. На во дить ся у ква д ра т них ду ж ках, без ско ро чень
(на при клад: [Еле к т ро нний ре сурс]). У ра зі скла дан ня 

Схе ма 1
За га ль на схе ма біб ліо гра фі ч но го 

опи су еле к т ро нно го ре сур су

Ос но в на на зва [За га ль не по зна чен ня ма те -
рі а лу] = Па ра ле ль на на зва : ві до мо с ті, що від но сять -
ся до на зви / ві до мо с ті про від по ві да ль ність. — Ві до -
мо с ті про ви дан ня = Па ра ле ль ні ві до мо с ті про ви дан -
ня / ві до мо с ті про від по ві да ль ність, що від но сять ся
до ви дан ня, до да т ко ві ві до мо с ті про ви дан ня. — Спе -
ци фі ч ні ві до мо с ті. — По зна чен ня ти пу ре сур су

(роз мір ре сур су). — Мі с це ви дан ня : На зва ви да в -
ни ц т ва, ім’я ви да в ця, роз по всю джу ва ча то що, Да та
ви дан ня (Мі с це ви го то в лен ня : Ім’я ви го ті в ни ка, да -
та ви го то в лен ня).  —  Спе ци фі ч не по зна чен ня
ма те рі а лу та кі ль кість фі зи ч них оди ниць : ін ші
фі зи ч ні ха ра к те ри с ти ки* ; роз мір + ві до мо с ті
про су про ві д ний ма те рі ал.  —  (Ос но в на на зва се -
рії або під се рії = Па ра ле ль на на зва се рії або під се рії :
ві до мо с ті, що від но сять ся до на зви се рії або під се рії
/ ві до мо с ті про від по ві да ль ність, що від но сять ся до
се рії або під се рії, ISSN ; ну ме ра ція все ре ди ні се рії
або під се рії). — При мі т ки. — Ста н да р т ний но мер =
Клю чо ва на зва : умо ви до сту п но с ті та (або) ці на.
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Таб ли ця 3
Співвідношення областей і елементів бібліографічного опису 

електронних ресурсів з полями та підполями UNIMARC/УКРМАРК
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Примітка до таблиці 3: На ве ден ня еле ме н тів опи су, по -
зна че них ас те ри с ком (*), у ГОСТ 7.82–2001, ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 або ISBD(ER) не ре г ла ме н ту є ть ся.

ана лі ти ч но го опи су скла до вої ча с ти ни еле к т ро нно го ре -
сур су ві до мо с ті про за га ль не по зна чен ня ма те рі а лу на во -
дять ся пі с ля ос но в ної на зви всьо го ре сур су. 

По зна чен ня ти пу та роз мі ру ре сур су на во -
дить ся в опи сі від по ві д но до за га ль ної ха ра к те ри с ти ки
йо го вмі с ту з де та лі за ці єю за пе в ни ми ка те го рі я ми. 

Ти пи ре сур сів: да ні, про гра ми, да ні та про гра ми
(для ком бі но ва них ре сур сів, на при клад, в ін тер ак ти в -
них му ль ти ме дій них ре сур сах).

Ос но в ні ти пи еле к т ро нних да них: чи с лові да ні,
те к с то ві да ні, зо бра жен ня, зву ко ві да ні, му ль ти ме діа
(ком бі на ція де кі ль кох типів даних в  од ному електрон -
но му ресу рс і,  тобто   б удь�які  сполуч ен ня текс ту, звуку ,
графіки,  відео  та  а ні мації,  а  та ко ж організа ц і я  гіперпо -
сил ань).

Е ле ктр онні про г ра м и поділяю тьс я  на системні
т а  п рикладн і. 

Оди н елект ро нн ий ресу рс  м оже ск л адатис я з
дек і лькох р із ни х  типів  вм істу. 

Ко мб іно вані ре су рси по зн ачаютьс я загальн им
виразом :  да ні та  про гра ми.

С пе ци ф ічне поз на чення ма те р іалу та  кіль -
кість  фізичних  оди ниц ь.   Ця  облас ть бі бл іо г ра фі чно -
го оп ису викор ис то вується   л иш е для л ока льних еле -
ктр он них ресур сі в і  приз на че н а для  наведення  в і -
домост ей сам е п ро фізи чн и й носій  ре с урсу.

При м іт к и. П ри мітки про  с и стемні ви моги т а
Приміт ки  п ро режим до ступу п ер е дують усім і ншим
п ри мітка м.  При  цьому  п е ршими нав о дя т ься П ри мітки
про  с истемні  вимог и , їм пе ре дує фраза “Си ст ем.
вимог и” або  її еквів ал е нт іншою  м ов о ю. 

П ри мітки  п ро с истемні вимоги н ав одяться
для  всіх ка тег орій еле ктр о нн их  ресур сів, обов ’я з-
к ові для  ре сурсів  л окально го  д о ступу і м іс тять відо -
мос ті  про в имо ги до ко мп ’ ютера (на приклад,  ви роб -
ник т а  м одель,  о пераційн а с истем а, вимо ги  д о п ам ’яті
то щ о),  перифе рі йного о бладнанн я  (приміро м,  т ипи  та
кіл ькіс ть периферій них   пр истро їв) .  Для  прог р ам ног о
заб езпечення  фіксу ють ся  да ні про  мов у  прог ра му -

вання,  програмні  п араметри  тощо.   
П римітк и п р о  режим  д осту пу обов’яз ко во

наводя тьс я для від да леного  ресурс у. Їм  пер едує
фраза “Р еж им  доступ у” або  її еквівалент іншою
мовою. У примі т ці на во дять ся ві до мо с ті про ме ре жу,
про то кол до сту пу (FTP, Dial�up, HTTP) та  уні ка ль на
ад ре са ре сур су URL (Uniform Resource Locator). 

При мі т ки про дже ре ло на зви обо в’я з ко во на -
во дять ся для всіх ви дів еле к т ро нних ре сур сів (на при -
клад, “На зва з ти тул. ек ра на”). 

Схе ми біб ліо гра фі ч но го опи су рі з них  ти пів еле к -
т ро нних ре сур сів. Ви бір ме то ди ки ка та ло гі за  ції, а са -
ме – на ве ден ня в біб ліо гра фі ч но му опи  сі еле к т ро нно -
го ре сур су пе в них еле ме н тів, за ле  жить від но сія ре -
сур су (ло ка ль ний, від да ле ний). 

Схе ма 2
За га ль на схе ма біб ліо гра фі ч но го опи су еле к т -

ро нно го ре сур су ло ка ль но го до сту пу
Основна назва [Загальне позначення ма те рі а -

лу] = Паралельна назва : відомості, що відносяться до
назви / відомості про відповідальність. – Відо мо с ті
про видання = Паралельні відомості про видання / ві -
до мо с ті про відповідальність, які відносяться до
видання, додаткові відомості про видання, відомості
про від по ві дальність, які відносяться до додаткових
відомостей про видання. – Позначення типу ре су р -
су (розмір ре  сурсу). – Місце видання : Назва ви да  -
вництва, ім’я ви  давця, розповсюджувача, тощо, дата
видання (Місце ви готовлення : Ім’я виготівника, дата
виготовлення). – Позначення носія лока ль ного
ресурсу та кіль кість фізичних одиниць : інші
фізичні хара к те ри с тики ; розмір + відо мо с ті про
супровідний ма те ріал. – (Основна назва се рії або
підсерії = Паралельна назва серії або підсерії відомості,
що відносяться до назви серії або підсерії  / відомості
про відпо ві да ль ність, які відносяться до серії або
підсерії, ISSN ; нумерація усередині серії або підсе-
рії). – Примітки про системні вимоги. – При мітки
про джерело назви. – Інші примітки. – Стандартний
номер = Ключова назва : умови дос ту пності та (або)
ціна.
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*  Для ре сур су від да ле но го до сту пу

Спи сок ви ко ри с та ної лі те ра ту ри
1. ГОСТ 7.11�78. Со к ра ще ние слов и сло во со че та ний на

ино с т ран ных ев ро пей с ких язы ках в би б ли о г ра фи че с ком опи са -
ни и. – Изд. офиц. – М. : Изд� во ста н да р тов, 1978. – 239 с.

2. ГОСТ 7.12–93. Библиографическая за пись. Со к ра -
ще ние слов на рус с ком язы ке. Об щие тре бо ва ния и пра ви ла. –
Изд. офиц. – М. : Гос с та н дарт Рос сии, 1994. – 16 с.

3. ГОСТ 7.9–95. Си с те ма ста н да р тов по ин фо р ма ции,
би б ли о те ч но му и из да те ль с ко му де лу. Ре фе рат и ан но та ци я.
Об щие тре бо ва ни я. – Изд. офиц. – М. : Изд� во ста н да р тов,
1978. – 239 с.

4. ГОСТ 7.60–90. Из да ни я. Ос но в ные ви ды. Те р ми ны 
и опре де ле ния // Ста н да р ты по би б ли о те ч но му де лу: Сбо р -
ник. – СПб. : Про фес сия, 2000. – С. 270–307.

5. ГОСТ 7.60�2003. Из да ни я. Ос но в ные ви ды. Те р ми ны
и опре де ле ния [Эле к т рон ный ре сурс] : ме ж гос. ста н дарт. –
Изд. офиц. –  [М.] : Изд� во ста н да р тов, 2003. – Ре жим до сту па:
http://www.bookchamber.ru/download/gost_2003�7.60.doc.
– За гл. с эк ра на.

6. ГОСТ 7.80–2000. Би б ли о г ра фи че с кая за пись. За го ло -
вок. Об щие тре бо ва ния и пра ви ла со с та в ле ния [Эле к т рон ный ре -
сурс] : ме ж гос. ста н дарт. – Изд. офиц. – Введ.  2000–07–01. –
[М.] : Изд� во ста н да р тов, 2000. – Ре жим до сту па:
http://www.bookchamber.ru/download/gost_2000�7.80.doc. –
За гл. с эк ра на.

7. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая за пись. Би б ли -
о г ра фи че с кое опи са ние эле к т рон ных ре сур сов. Об щие тре бо -
ва ния и пра ви ла со с та в ле ния : ме ж гос. ста н дарт. – Минск :
Ме ж гос. со вет по ста н да р ти за ции, ме т ро ло гии и сер ти фи ка -
ции, 2001. – 23 с. 

8. ГОСТ 7.83–2001. Электронные из да ни я. Ос но в ные
ви ды и вы хо д ные све де ния : Ме ж гос. ста н дарт. – Введ.
2002–07–01. – Минск : Ме ж гос. со вет по ста н да р ти за ции, ме -
т ро ло гии и сер ти фи ка ции, 2002. – 13 с. 

9. ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Еле к т ро нні до ку ме н ти. За га -
ль ні по ло жен ня. (ГОСТ 2.051�2006, IDT) : Нац. ста н дарт Укра -
ї ни. – Вид. офіц. – К. : Держ спо жи в с та н дарт Укра ї ни, 2007. –
ІІІ, ІІІ, 11 с. – (Єди на си с те ма конс тру к тор сь кої до ку ме н та ції).

10. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Біб ліо гра фі ч ний за пис. Біб ліо -
гра фі ч ний опис. За га ль ні ви мо ги та пра ви ла скла дан ня. (ГОСТ
7.1–2003, IDT). – Вид. офіц. – К. : Держ спо жи в с та н дарт Укра -
ї ни, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с.

11. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963�85) Си с те ма ста н -
да р тів з ін фо р ма ції, біб ліо те ч ної та ви да в ни чої спра ви. Ін де к су -
ван ня до ку ме н тів. За га ль ні ви мо ги си с те ма ти за ції та пред ме ти -
за ції (ГОСТ 7.59 2003 (ИСО 5963 85), IDT). – Вид. офіц. – К. :
Держ спо жи в с та н дарт Укра ї ни, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47

12. ДСТУ 3578–97. Фо р мат для об мі ну біб ліо гра фі ч ни ми
да ни ми на ма г ні т них но сі ях. – К. : Де р ж с та н дарт Укра ї ни, 1997. –
20 с.

13. ДСТУ 3582�97. Ско ро чен ня слів в укра ї н сь кій мо ві у
біб ліо гра фі ч но му опи сі. За га ль ні ви мо ги та пра ви ла. – Вид.
офіц. – К. : Де р ж с та н дарт Укра ї ни, 1998. – 27 с.

14. ISBD(CR): International Standard Bibliographic
Description for Serials and Other Continuing Resources: Revised
from the ISBD(S) /International Federation of Library
Associations and Institutions. – Munchen : K.G.Saur, 2002. –
VII, 114 p.

15. ISBD(ER): International Standard Bibliographic
Description for Electronic Resources : rev. from the ISBD(CF). –
Frankfurt at Main, 1996. – 109 p.  

16. ISO 2709:1996(E). Information and documentation –
Format for information exchange : International standard. – 
3. ed. – Geneve, 1996. – III,6 p.

17. Ан то не н ко І. П. Біб ліо гра фі ч ний опис еле к т ро нних
ре сур сів: ме то ди ч ні ма те рі а ли для при ста тей ної біб ліо гра фії /
І. П. Антоненко, О. В. Баркова //Бібл. вісн. – 2006. – № 1. –
С. 25–27. 

18. Ан то не н ко І. П.  / І. П. Ан то не н ко, О. В. Б а рк ова  //
Бі б л. ві сн.  –  20 04. –  № 2 .  –  С. 11–2 2 .  

19. Антонен ко  І. П. Науково� ме то д ичне забезпе ч ен ня ка -
тал огізації електронних ресурсів / І. П. Антоненко, О. В. Б ар -
ко в а //Наук.  п ра ці  Н БУ В . – К .,   2005.  –  В ип .  14. – С .   44 5–454.  

20. Ан тоненко І. П.  / І. П. Ант оненко , О . В . Б аркова  //
Бібл.  форум Украї ни.  – 2004.  – № 3 ( 5 ). – С. 17–24. 

21. Баркова О. В.   //Бібліосвіт: інформ. вісник. – Вип.
8. – 2003. – С. 15–18. 

22. UNIMARC Manual: Bibliographic Format 1994 [Ele -
ctronic reso ur ce] /  I nt e rnationa l  Feder a ti o n  of Li bra ry  A ssocia tio -
n s  and Insti tut ions.  –  Latest re vision: 6 Apr il  2000. – Mode of
access:  http://www.ifla.org/VI/3/p1996�1/sec�uni.htm. —
Title from the screen.
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Схе ма 3
За га ль на схе ма біб ліо гра фі ч но го опи су еле к т -

ро нно го ре сур су від да ле но го до сту пу
Основна назва [Загальне позначення ма те рі -

алу] = Паралельна назва : відомості, що відносяться
до назви / відомості про відпо ві дальність. – Відо мо с ті
про видання = Паралельні відомості про ви дання / ві -
домості про відповідальність, які від но ся ть ся до ви дан -
ня, додаткові відомості про видання, відомості про від -
повідальність, які відносяться до до даткових відо мос -
тей про видання. – Позначення ти пу ре су р су (роз -
мір ресурсу).  –  Місце видання : Назва ви да вництва,
ім’я видавця, розповсюджувача, тощо, да та видання
(Місце виготовлення : Ім’я виготівника, да та вигото в -
лення). – Фізичні характеристики. –  При мітки про
системні вимоги. – Примітки про режим дос -
тупу. – Примітки про бібліографічну історію. –
Примітки про джерело назви. –  Інші примітки.

Схе ма 4
Схе ма ана лі ти ч но го біб ліо гра фі ч но го опи су

еле к т ро нно го ре сур су ло ка ль но го до сту пу
Назва складової частини ресурсу [Загальне

позначення матеріалу] : відомості, що відносяться
до назви складової частини ресурсу / відомості про
від повідальність. – Відомості про видання складової
частини ресурсу. – Позначення типу та розміру
скла дової частини ресурсу // Назва іденти фі ку ючо -
го ресурсу : відомості, що відносяться до назви іден -
ти фікуючого ресурсу / відомості про відпові да ль -
ність ідентифікуючого ресурсу. – Відомості про ви -
дання ідентифікуючого ресурсу. – Позначення
типу та розміру ресурсу. – Місце видання, дата
видання. – Визначення тому, випуску, номера та
його порядковий номер : індивідуальна назва тому,
випуску, номера. – Наскрізна пагінація. – Примітки
про системні вимоги. – Примітки про режим
доступу*. – Примітки про джерело назви.
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БІБЛІОТЕКИ ВОЛИНСЬКОГО ОПІ-
КУНСТВА ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

ЗЗ   ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЇЇ
ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ КК

УУ КК РР АА ЇЇ НН ИИ

О СВІД ро бо ти бі б лі о тек да ле ко го ми ну ло го мо же за ці -
ка ви ти не тіль ки іс то ри ків біб ліо те ч ної спра ви, але й бі -
б лі о те ка рів� пра к ти ків, на сам пе ред ор га ні за то рів та ке -
рі в ни ків біб ліо те ч ної ме ре жі. При по гли б ле но му ви -

вчен ні ме ха ні з му фу н к ці о ну ван ня бі б лі о тек ХІХ – по ча т ку ХХ
сто літ тя ми до ві ду є мось ба га то ко ри с но го і по вча ль но го про
діяльність бі б лі о тек в умо вах недостатнього фі нан су ван ня
(або йо го по вної від су т но с ті), про ори гі на ль ні фо р ми ро бо ти,
оде р жу є мо ма те рі ал для по рі в ня ль ної ха ра к те ри с ти ки ос но в -
них бібліотечних по ка з ни ків тих часів із су час ни ми то що. Од -
ні єю з най ці ка ві ших сто рі нок іс то рії біб ліо те ч ної спра ви у цьо -
му се н сі є ді я ль ність на те ре нах Укра ї ни бі б лі о тек Опі кун с т ва
про на род ну тве ре зість (ОНТ), яка є май же не до слі дже но ю.
Де яку ін фо р ма цію про бі б лі о те ки ОНТ мо ж на знай ти у зв’я з ку
з ха ра к те ри с ти кою  на род них бі б лі о тек в Укра ї ні у до ре во лю -
цій ний пе рі од у до слі джен нях ві т чи з ня них бі б лі о те ко зна в ців –
О. Они ще н ка,Л. Ду б ро ві ної [1], А. Во ли нець [2; 3], З. Гі ма ль ді -
но вої  [4] та ін. Але зде бі ль шо го в них тіль ки за сві д чу єть ся
факт іс ну ван ня та ких кни го збі рень в окре мих ре гі о нах. Де яку
сут тє ву ін фо р ма цію про ді я ль ність Ми ко ла їв сь ко го ко мі те ту
Опі кун с т ва про на род ну тве ре зість ви кла де но у пу б лі ка ції 
Г. Бо ро ді ної [5], про те ці ві до мо с ті за йма ють ли ше три аб за ци.

У пра цях ро сій сь ких бі б лі о те ко зна в ців бі б лі о те ки ОНТ зга -
ду ють ся у зв’я з ку з роз гля дом ти по ло гі ч них про блем на род -
них кни го збі рень Ро сій сь кої ім пе рії [6; [7; 8]. Єди ним ви ня т -
ком є стат ті ро сій сь ко го бі б лі о те ко зна в ця І. Го лу б цо вої [9; 10],
в яких по да єть ся ха ра к те ри с ти ка куль ту р но� ос ві т ньої ді я ль -
но с ті Ро сій сь ко го ОНТ, у то му чи с лі  йо го ді я ль ність з ор га ні за -
ції бі б лі о те к.

Од нак ані у пра цях укра ї н сь ких, ані у пра цях ро сій сь ких бі -
б лі о те ко зна в ців не має де та ль ної ха ра к те ри с ти ки ро бо ти кни -
го збі рень Опі кун с т ва в Укра ї ні: не до слі дже но їх ні ме ре жу,
роль і мі с це се ред ін ших на род них бі б лі о тек, від су т ній ана ліз
скла ду фо н ду та чи та чів, не вста но в ле ні осо б ли во с ті роз ви т ку
ме ре жі в окре мих ре гі о нах. До то го ж  бі б лі о теки Во лин сь ко го
ОНТ не зга ду ва лись у жо д ній на у ко вій пу б лі ка ці ї. Хо ча на при -
кла ді їх ньої ді я ль но с ті у цьо му ре гі о ні мо ж на з`я су ва ти при чи -
ни ство рен ня цьо го ти пу кни го збі рень, вста но ви ти за га ль ні за -
ко но мі р но с ті їх ньо го роз ви т ку, оха ра к те ри зу ва ти ре жим та фо -
р ми ро бо ти, до слі ди ти мі с це се ред ін ших ти пів бі б лі о те к. Роз -
гляд цих пи тань і є ме тою да ної стат ті.

Роз по ч не мо з при чин ство рен ня Опі кун с т ва про на род ну
тве ре зість  та ко ро т кої ха ра к те ри с ти ки йо го ос но в них фу н к цій.
Ви ни к нен ня ор га ні за ції з та кою ди в ною на звою бу ло зу мо в ле но
вве ден ням у Ро сій сь кій ім пе рії в кі н ці ХІХ сто літ тя сут тє вих змін в
ор га ні за ції то р гі в лі спир т ни ми на по я ми. У 1895 р. ві ль ну ак ци з -
ну си с те му про да жу ал ко го ль них на по їв за мі ни ли ка зен ною
вин ною мо но по лі єю, яка по сту по во впро ва джу ва ла ся ни з кою
за ко нів у рі з них ре гі о нах нео ся ж ної ім пе рії до 1906 р. Ста ном на
1900 р. ка зен ну мо но по ль ну то р гі в лю вже бу ло вве де но в по ло -
ви ні гу бе р ній [11, 200].  У мі с тах і мі с те ч ках, як гри би пі с ля до щу,
по ча ли з`яв ля ти ся так зва ні «во до ч ны е», «рю мо ч ны е» і «пи в ны -
е». За один рік (1900) бу ло про да но 36 млн. 804 тис. від ер ал ко -
го ль них на по їв 400 мі ц но с ті, що на ду шу на се лен ня ста но ви ло
0,7 від ра, при чо му в мі с тах ця до за ста но ви ла 1,09 від ра, а в по -
ві тах – ли ше 0,26.  В ре зуль та ті дер жа ва оде р жу ва ла зна ч ні ко -
ш ти, а на род спи ва в ся. Уряд зму ше ний був шу ка ти «зо ло тої се -
ре ди ни» між ба жан ням оде р жа ти ве ли кі при бу т ки та не об хід ні -
с тю збе ре г ти пра це зда т ність і здо ро в`я на се лен ня. 

У зв’я з ку з цим,
од но ча с но із вве ден -
ням ка зен но го про да -
жу ал ко го ль них на по їв, бу ло ство ре но Опі кун с т во про на род ну
тве ре зість. Пе ред ним сто я ло та кі три ос но в ні за вдан ня:

1) здій с ню ва ти на гляд за тим, щоб то р гі в ля ал ко го ль ни ми
на по я ми про во ди ла ся згі д но зі вста но в ле ни ми пра ви ла ми;

2) від кри ва ти і утри му ва ти за кла ди для лі ку ван ня ал ко го -
лі ків;

3) роз по всю джу ва ти се ред на се лен ня знан ня про
негативний вплив ал ко го лю на людину, а та кож ство рю ва ти
умо ви для то го, щоб на род мав мо ж ли вість про во ди ти ві ль ний
час по за «пи тей ны ми за ве де ни я ми». З ці єю ме тою пе ред ба ча -
ло ся вла ш то ву ва ти на род ні чи тан ня і спів бе сі ди, ви да ва ти і по -
ши рю ва ти в на ро ді ви дан ня, які роз’ яс ню ють шко ду зло вжи -
ван ня мі ц ни ми на по я ми, а та кож від кри ва ти чай ні, на род ні чи -
та ль ні то що [12, 547].

Фі нан су ва лось Опі кун с т во в ос но в но му з ка з ни, хо ча зна -
ч ні су ми над хо ди ли від при ва т них осіб, про да жу вла с них ви -
дань та чи тан ня ле к цій. 

ОНТ скла да ло ся з гу бе рн сь ких ко мі те тів, які очо лю ва ли гу -
бе р на то ри, а до скла ду вхо ди ло все ду хо в не і світ сь ке на ча ль с -
т во: єпа р хі а ль ний ар хі єрей, ві це� гу бе р на тор, про ку рор окру ж -
но го су ду, пред во ди тель дво рян с т ва, упра ви тель ка зен ної па -
ла ти, на ча ль ник жа н да рм сь ко го управ лін ня, ди ре к то ри на род -
них учи лищ та ін. Крім то го, в ко ж но му по ві ті ство рю ва ли ся по -
ві то ві ко мі те ти, які очо лю ва ли по ві то ві  пред во ди те лі дво рян с т -
ва, а до скла ду вхо ди ла май же вся ад мі ні с т ра ці я. Та ким чи ном,
ме ре жею ор га ні за цій ОНТ бу ло охо п ле но всю те ри то рію ве ле -
тен сь кої Ро сій сь кої ім пе рі ї. Не ста но ви ла ви ня т ку і Во лин сь ка
гу бе р нія, в якій у 1898 р. бу ло ство ре но Во лин сь ке гу бе рн сь ке
опі кун с т во про на род ну тве ре зість (ВОНТ).

Як вже за зна ча лось, од ним із ос но в них за вдань ОНТ бу ло
роз по всю джен ня се ред на ро ду знань про шко ду зло вжи ван ня
ал ко го лем та ор га ні за ція йо го ві ль но го ча су. Ця ді я ль ність пе -
ред ба ча ла  п’ять ос но в них на пря мів ро бо ти:

1. Ство рен ня бі б лі о тек, бі б лі о те к� чи та лень та кни ж ко вих
скла дів з ме тою по пу ля ри за ції кра щих зра з ків лі те ра ту ри для
на род но го чи тан ня.

2. Ор га ні за цію на род них чи тань з ме тою ан ти ал ко го ль ної
про па га н ди та роз ши рен ня сві то гля ду на се лен ня.

3. Вла ш ту ван ня во ка ль но� ін с т ру ме н та ль них ве чо рів та те -
а т ра ль них ви став з ме тою ор га ні за ції змі с то в но го до звіл ля на -
се лен ня.

4. Ви дан ня та роз по всю джен ня книг для на род но го чи тан -
ня з ме тою по ши рен ня ме ди ч них знань про шко ду ал ко го лю і
під не сен ня за га ль но го куль ту р но го рі в ня на ро ду. 

5. Ор га ні за цію не ді ль них шкіл для не пи сь мен них та ма ло -
пи сь мен них лю дей.

Най ва ж ли ві шу роль у куль ту р но� ос ві т ній ді я ль но с ті Опі -
кун с т ва ві ді гра ва ли бі б лі о те ки, які у до сить ве ли кій кі ль ко с ті
ство рю ва лись у гу бе р ні ї. Про ана лі зу ва в ши зві ти ВОНТ за
1898�1913 рр. [13–20], мо ж на від тво ри ти ка р ти ну роз ви т ку
біб ліо те ч ної ме ре жі у гу бе р ні ї. Бі б лі о те ки Опікунства іс ну ва ли
у двох фо р мах:

1. Чи та ль ні, які ви да ва ли кни ж ки до до му і, ра зом з тим,
ма ли за ли, в яких чи тач міг по чи та ти кни ги чи пе рі оди ч ні ви -
дан ня. Во ни ста но ви ли, в се ре д ньо му, 94%  всіх кни го збі рень
Опікунства.

У статті йдеться про передумови створення Опікунства про народну тверезість, 
подано характеристику роботи книгозбірень, що діяли прои ньому,  зокрема  на Волині

ДД І. Мілясевич
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2. Чи та ль ні, які да ва ли мо ж ли вість чи та ти лі те ра ту ру на
мі с ці без пра ва бра ти її до до му (бли зь ко 6%).

В усіх ви па д ках гро ші за чи тан ня не ви ма га ли. Кни ги до -
до му бра ли, в се ре д ньо му, 55% від ві ду ва чів.

Гео гра фія по ши рен ня бі б лі о тек бу ла та ко ю. Най бі ль ше
уста нов бу ло від кри то Кре ме не ць ким по ві то вим ко мі те том
(18),  Жи то мир сь ким гу бе рн сь ким та по ві то вим ко мі те том  (14).
В ін ших по ві тах Во лин сь кої гу бе р нії бу ло ство ре но по 2–5 бі б -
лі о тек на по віт. Ста ном на 1910 р. бі б лі о тек ОНТ не бу ло тіль ки у
Ко вель сь ко му та Но во град� Во лин сь ко му по ві тах [17]. Най бі ль -
ша кі ль кість цих за кла дів у Кре ме не ць ко му по ві ті по яс ню єть ся
ча с т ко во тим, що пе ре ва ж ну бі ль шість опі ку нів та бі б лі о те ка рів
у них ста но ви ли свя ще ни ки та за ко но вчи те лі мі сь ких і па ра фі я -
ль них учи лищ. Кре ме не ч чи на у той час бу ла зна ч ним пра во -
сла в ним осе ре д ком гу бе р нії: до скла ду по ві ту вхо див По ча їв, а
у Кре ме н ці до 1902 р. роз мі щу ва ла ся Во лин сь ка ду хо в на се мі -
на рія, ви пу с к ни ки якої ча с то ста ва ли бі б лі о те ка ря ми бі б лі о те -
к� чи та лень. «Ду хо вен с т во со чув с т вен но от но си т ся к пред при я -
ти ям По пе чи те ль с т ва. Охо т но при ни ма ет на се бя за ве до ва ние
чай ны ми и би б ли о те ка ми� чи та ль ня ми. Вы пи сы ва е мые в би б -
ли о те ки кни ги и жу р на лы слу жат им по со би ем для бе се ды с на -
ро дом в ча сы до су га» [17, 25].

Тре ти на бі б лі о тек зна хо ди лась у мі с тах і мі с те ч ках, а пе ре -
ва ж на бі ль шість – у сіль сь кій мі с це во с ті. Опі кун с т во ус ві до м лю -
ва ло, що «…в би б ли о те ках� чи та ль нях, ра с по ло жен ных в сё лах,
по тре б ность в чте нии ещё бо ль ше ощу ща е т ся» [17, 20].

До ста т ніх ко ш тів на оре н ду спе ці а ль них при мі щень для бі -
б лі о тек Опі кун с т во не ма ло, то му їх ня пе ре ва ж на бі ль шість
(60%) роз мі щу ва ла ся при чай них ВОНТ, а 40% – при на вча -
ль них за кладах, фа б ри ках та ін ших уста но вах.

Бі б лі о те ки при чай них ма ли ду же спе ци фі ч ні умо ви ро бо -
ти, то му зу пи ни мо ся на їх ній ді я ль но с ті де та ль ні ше. Чай ні
ОНТ ство рю ва ли ся на про ти ва гу чи с лен ним «рю мо ч ным» і
«во до ч ным» з ме тою «…пре до с та в ле ния на се ле нию во з мо ж -
но с ти про во дить до суг вне пи тей ных за ве де ний и отв ле че ния
его, та ким об ра зом, от пьян с т ва…» [20, 3]. У чай них від ві ду ва -
чам про по ну ва ли де ше вий чай, ка ву, мо ло ко, бу ло ч ки і хліб.
Іно ді за мість чай них ство рю ва лись їда ль ні, де про да ва ла ся
не до ро га га ря ча їжа. Зде бі ль шо го на род ні чай ні об ла ш то ву -
ва ли ся та ким чи ном: при мі щен ня скла да ло ся з трьох �чо ти -
рьох кі м нат, із яких од на (дві) від во ди ла ся без по се ре д ньо
для ор га ні за ції ха р чу ван ня на ро ду, а ін ші дві – під бі б лі о те ку і
чи та ль ний зал, «…ко м на т ные сте ны укра ше ны ико на ми и ка р -
ти на ми. Име ю т ся во л ше б ные фо на ри и му зы ка ль ные ин с т ру -
ме н ты. Всё это про и з во дит на на се ле ние бла го при я т ное впе -
ча т ле ни е» [17, 17]. Бли зь ко 40% бі б лі о тек при чай них ма ли
окре мих бі б лі о те ка рів, у ре ш ті ви па д ків чи та чів об слу го ву ва -
ли бу фе т ни ки. 

Як вже за зна ча ло ся, чай ні ство рю ва лися на про ти ва гу пи -
в ним і вин ним ла в кам, але при цьо му во ни іно ді не ви три му -
ва ли кон ку ре н ці ї. На при клад, у зві ті за 1910 р. за зна ча ло ся, що
у с. Вер хів Ос т ро зь ко го по ві ту, де бу ло дві пи в ні й од на вин на
ла в ка (і це на од не се ло!), ство ре на Опі кун с т вом чай на від ві -
ду ва ла ся по га но [17, 36]. То му не об хід но бу ло шу ка ти но вих
форм ро бо ти і впли ву на на род ну сві до мість. У зв’я з ку з цим у
мі с тах бі ль шість чай них роз мі щу ва лась у центрі, як пра ви ло,
на ба за р ній пло щі. Це бу ло ду же зру ч но для сіль сь ко го на се -
лен ня, яке у ба за р ні дні бу к ва ль но «на во д ню ва ло» чай ні.
При їж джим до зво ля ли ко ри с ту ва ти ся тіль ки чи та ль ним за -
лом. Від ві ду ва чі зна хо ди ли тут мі с це для від по чи н ку і про ве -
ден ня ві ль но го ча су. Пе ре ку си в ши в бу фе ті, во ни ма ли мо ж -
ли вість по чи та ти жу р нал чи кни ж ку у ти хо му, те п ло му та ес те -
ти ч но офо р м ле но му при мі щен ні. Крім то го, як що бі б лі о те ка -
рем був не бу фе т ник, він міг про ве с ти з чи та чем бе сі ди на мо -
ра ль но� ети ч ні те ми, об го во ри ти по то ч ні по дії су с пі ль но го
жит тя, по ре ко ме н ду ва ти кра щу лі те ра ту ру (до ре чі, бі б лі о те -
ка ря ми у кни го збі р нях ВОНТ бу ли свя ще ни ки, вчи те лі, во ло с -
ні пи са рі та ін ші пред ста в ни ки мі с це вої ін те лі ге н ції).

Бі б лі о те ки при чай них зга ду ва лись у «Па мя т ных кни ж ках
о Во лы н с кой гу бе р ни и» [21]. Згі д но з цим офі цій ним ста ти с ти -
ч ним дже ре лом, у гу бе р нії ко ж но го ро ку на ра хо ву ва ли ся  2–4

бі б лі о те ки при чай них. Про те у зві тах ВОНТ за цей же пе рі од
за фі к со ва но зна ч но бі ль шу кі ль кість – у се ре д ньо му 32 бі б лі -
о те ки [13–20]. Крім то го, в гу бе р нії бу ло бли зь ко 50 чай них,
які не ма ли бі б лі о те к� чи та лень, але пе ред пла чу ва ли пе рі оди -
ч ні ви дан ня.

Зу пи ни мось більш де та ль но на ор га ні за ції ро бо ти бі б лі о -
тек ВОНТ.

Пе ре ва ж ну ча с ти ну їх ньо го фо н ду ста но ви ла ху до ж ня лі -
те ра ту ра (в се ре д ньо му 67%) та тво ри ду хо в но� мо ра ль но го
змі с ту (7,6%). Не по га но був уко м п ле к то ва ний фонд лі те ра ту -
рою з іс то рії (3,6%), гео гра фії (2,4%), фі ло со фії та пси хо ло -
гії (2,9%). Ре ш та га лу зе вої лі те ра ту ри скла да ла ме н ше 1%
(на при клад, з сіль сь ко го го с по дар с т ва – 0,7%, при ро до знав -
с т ва – 0,5%).

Крім кни жок, до сить зна ч ну ча с ти ну фо н ду ста но ви ли пе рі -
оди ч ні ви дан ня, хо ча їх ня кі ль кість бу ла рі з ною у рі з них бі б лі о -
те ках і за ле жа ла, в ос но в но му, від фі нан су ван ня та при бу т ків
по ві то вих від ді лень. Пе ре гля ну ті зві ти ВОНТ [13–20] да ють мо -
ж ли вість вста но ви ти, що най бі ль ша кі ль кість пре си пе ред пла -
чу ва ла ся Жи то мир сь кою на род ною бі б лі о те кою (9 на зв га зет і
17 на зв жу р на лів на рік), про те пе ре ва ж на бі ль шість кни го збі -
рень пе ред пла чу ва ла тіль ки 3–4 пе рі оди ч ні ви дан ня. Най ча с ті -
ше у фо н дах бі б лі о тек бу ла та ка пе рі оди ка:

–  мі с це ва га зе та мо на р хі ч но го спря му ван ня «Жизнь Во -
лы ни», яка ви хо ди ла у Жи то ми рі в 1909–1917 рр.; 

–  що мі ся ч ний лі те ра ту р ний жу р нал «Тре з вые всхо ды»
(С.Пб., 1908– 1914), що мав ве ли ку кі ль кість до да т ків, за вдя -
ки яким по пов ню ва в ся фонд бі б лі о те ки. На при клад, без ко ш -
то в ни ми до да т ка ми до жу р на лу бу ли  про по ві д ни ць кі ли с т ки
«Сло во жи з ни» і «За тре з вость», біб ліо те ч ка «На ро д ное чте -
ни е», а в окре мі ро ки – «Ка ле н да ри тре з вен ни ка»; 

– мі с це вий жу р нал «По ча е в с кий ли с то к» (По ча їв,
1887–1917). Цей ча со пис на по ча т ко во му ета пі сво го іс ну ван ня
ста вив сво їм за вдан ням ре лі гій но� ма ра ль не ви хо ван ня пра во -
сла в но го лю ду, але з 1905 р. шви д ко по лі ти зу ва в ся і пе ре тво ри -
в ся у ру пор чо р но со тен но го «Со ю за рус с ко го на ро да» [22,
289–298]. Ду же ча с то «По ча е в с кий ли с то к» і йо го чи с лен ні до -
да т ки (52 до да т ки на рік, ко т рі яв ля ли со бою бе сі ди мо ра ль но� -
ети ч но го змі с ту, бро шу ри на у ко во� по пу ля р но го ха ра к те ру,
стат ті, що від тво рю ва ли по гля ди й ін те ре си «Со ю за рус с ко го на -
ро да») над хо ди ли в бі б лі о те ки без ко ш то в но.

Об сяг і на по в не ність фо н дів кни го збі рень за ле жав від фі -
нан со вої спро мо ж но с ті по ві то вих ко мі те тів. Бли зь ко 25%
уста нов ма ли фонд до 500 при мі р ни ків, 61% – до 1  000 
при м., 14% – по над 1 000 при м. Най бі ль ший фонд (бли зь ко 
2 000 при м.) був у Жи то мир сь кій, Лу ць кій на род них бі б лі о те -
ках та Ізя с лав сь кій кни го збі р ні при чай ній.

Бі б лі о те ки ОНТ від но си ли ся до ти пу на род них бі б лі о тек і до
1905 р. ді я ли згі д но з «Пра ви ла ми о бе с п ла т ных на род ных чи -
та ль нях и о по ряд ке над зо ра за ни ми» [23], за твер дже ни ми Мі -
ні с тер с т вом вну т рі шніх справ 15 тра в ня 1890 р. Від по ві д но до
цьо го офі цій но го до ку ме н та, у фо н дах бі б лі о тек мо г ли збе рі га -
ти ся тіль ки кни ги і пе рі оди ч ні ви дан ня, схва ле ні Вче ним ко мі те -
том Мі ні с тер с т ва на род ної осві ти; лі те ра ту ра, схва ле на ду хо в -
ним ві дом ством пра во сла в но го ві ро спо ві дан ня для ви ко ри с -
тан ня в це р ко в но па ра фі я ль них шко лах і це р ко в них бі б лі о те ках;
а та кож кни ги і жу р на ли, які ви дає Уряд.

У бі б лі о те ках на віть ви вча в ся по пит на кни ги. Де які да ні з
цих до слі джень бу ло за фі к со ва но в окре мих зві тах ВОНТ. З
них ми до ві ду є мо ся, на при клад, що з ху до ж ніх тво рів ко ри с -
ту ва ли ся по пи том ка з ки Г.�Х. Ан де р се на, тво ри Ф. До сто єв сь -
ко го, Майн Рі да, Л. То л с то го, І. Тур ге нє ва; з га лу зе вої лі те ра -
ту ри най бі ль ше ви ко ри с то ву ва ла ся сіль сь ко го с по дар сь ка, іс -
то ри ч на та ме ди ч на кни ги. На жаль, зві ти не да ють нам уяв -
лен ня про те, чи бу ла у фо н ді укра ї но мо в на лі те ра ту ра та тво -
ри укра ї н сь ких пись мен ни ків.

Всі бі б лі о те ки бу ли від кри ті що ден но, у бу д ні дні пра цю ва ли,
пе ре ва ж но, 8–9 год., хо ча де які з них об слу го ву ва ли від ві ду ва -
чів і до в ше, на при клад, Лу ць ка на род на бі б лі о те ка� чи та ль ня бу -
ла від кри та з 8 до 21 год. У не ді лю та свя т ко ві дні бі б лі о те ки пра -
цю ва ли за ско ро че ним гра фі ком – тіль ки у пі с ля обі д ню по ру.
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По стій ни ми від ві ду ва ча ми бі б лі о тек ВОНТ бу ли вій сь ко ві
та ци ві ль ні чи но в ни ки у від ста в ці, ре мі с ни ки, со л да ти, уч ні мі -
с це вих учи лищ, слу ж бо в ці ни ж чих рі в нів, ро бі т ни ки та ін ші
осо би, які не ма ли змо ги пе ред пла чу ва ти га зе ти і жу р на ли, а
та кож пла ти ти за ко ри с ту ван ня при ва т ни ми пу б лі ч ни ми кни -
го збі р ня ми. У ба за р ні дні бі б лі о те ки при чай них у ве ли кій кі -
ль ко с ті від ві ду ва ли се ля ни при ле г лих сіл, у не ве ли ких мі с те ч -
ках до сить ча с ти ми від ві ду ва ча ми кни го збі рень бу ла єв рей -
сь ка мо лодь. Як за зна ча лось у зві тах, ці дві ка те го рії чи та чів
від зна ча ли ся ве ли кою аку ра т ні с тю по від но шен ню до книг.
Осо б ли вий при плив від ві ду ва чів спо сте рі га в ся у ви хі д ні і свя -
т ко ві дні, ко ли, крім се лян з при ле г лих сіл, при хо ди ли і со л да -
ти з мі с це вих га р ні зо нів.

Най бі ль шу кі ль кість чи та чів (по над 10 тис. осіб) бу ло за фі -
к со ва но у Жи то мир сь кій на род ній біб ліо те ці та Ізя с лав сь кій
біб ліо те ці� чи та ль ні, ство ре ній при чай ній ВОНТ. Пе ре ва ж на
бі ль шість чи та чів бу ла пра во сла в но го ві ро спо ві дан ня, хо ча в
де яких по ві тах іно ві р ці (пе ре ва ж но єв реї) ста но ви ли по над
40% від ві ду ва чів. 

На ве де ні у зві тах да ні да ють мо ж ли вість скла с ти де яке уяв -
лен ня про ос но в ні по ка з ни ки біб ліо те ч ної ро бо ти, зо к ре ма
вста но ви ти, що кни го за бе з пе че ність скла да ла в се ре д ньо му 8
книг на чи та ча (для по рі в нян ня – су час ний се ре д ній по ка з ник
19,7) [24, 20], але бу ла  до сить ве ли ка обе р та ність – 
5 книг (су час ний се ре д ній по ка з ник – 1,2) [24, 22]. По ка з ни ки
чи та но с ті теж пе ре ви щу ва ли су час ні. Це се ре д ні по ка з ни ки по
всіх бі б лі о те ках ВОНТ, хо ча си ту а ція у по ві тах бу ла рі з но ю.

За свідченням російських бібліотекознавців, після 1905 р.
почався різкий занепад діяльності ОНТ у зв’язку зі значним
скороченням державного фінансування [25, 103], а біблі о те ки
через відсутність засобів знаходилися в «ужасающем
состоянии» [26, 72]. Проте, аналізуючи звітну документацію
ВОНТ, ми такої картини занепаду не спостерігаємо. Нав па ки,
з роками зростає кількість бібліотек та спостерігається ди -
наміка їхнього відвідування. Проілюструємо це тверд жен ня
даними про діяльність Житомирської народної біб ліоте ки,
заснованої, до речі, у 1906 р. У 1907 р. її відвідувала 7 231
особа, у 1908 р. – 12 340 осіб, у 1909 р. – 13 474, у 1910 – 
14 032 [ 17 ]. Як бачимо, кількість читачів за 4 роки збільши -
лась удвічі! Щороку бібліотека поповнювала свій фонд у се -
ред ньому 180 прим. книг. Волинський губернський комітет
ОНТ досить пристойно фінансував бібліотеку, зокрема у 1910
р. він виділив 1 000 руб. на її утримання, з яких 240 руб. було
витрачено на зарплату бібліотекаря, 163 руб. – на при-д бання
книг, газет, журналів та каталогів, а 74 руб. – на збе ре ження
фонду – «… переплёт новых книг и исправление ста рых
переплётов». Як бачимо, занепаду не спос тері галося. 

Хо ча, зви чай но, пе в ні фі нан со ві про бле ми бу ли. На при -
клад, у зві ті за той же 1910 рік сто со в но Лу ць кої на род ної бі б -
лі о те ки за зна ча єть ся, що фонд «…не по по лня е т ся уже 5 лет
из� за от сут с т вия средств. В 1910 г. уда лось при об ре с ти за не -
бо ль шую пла ту то ль ко 80 то мов рус с ких кла с си ков» [17, 29].
За ува жи мо, що це не так вже і ма ло, вра хо ву ю чи, що фонд ці -
єї бі б лі о те ки у зві т ний пе рі од скла дав «…2 000 книг ра з но го
со де р жа ни я» [17, 29], а кни го ви да ча ста но ви ла 21 780 книг.
От же, обе р та ність лі те ра ту ри бу ла 10,8. Крім то го, у зві т но му
ро ці в бі б лі о те ку за пи са ло ся 186 но вих чи та чів. Оче ви д но, що
ці ци ф ри пе ре ко н ли во сві д чать про від су т ність за не па ду, на -
віть при де яких фі нан со вих про бле мах. Дій с ний за не пад бі б -
лі о тек ВОНТ ста в ся ли ше в пе рі од Пер шої сві то вої вій ни, ко ли
Во линь опи ни лась у зо ні вій сь ко вих дій. Але на це бу ли об’ єк -
ти в ні при чи ни.

При на род них бі б лі о те ках і чай них ВОНТ ор га ні зо ву ва ло
та кож кни ж ко ві скла ди, де на се лен ня мо г ло при дба ти де ше ві
і ко ри с ні ви дан ня. За ві ду ва ли ни ми, як пра ви ло, вчи те лі на -
род них учи лищ [27, 205].

Під су мо ву ю чи, мо ж на від зна чи ти, що ВОНТ і Во лин сь ке гу -
бе рн сь ке зем сь ке пра в лін ня [28] до 1917 р. бу ли най більш ак ти -
в ни ми ор га ні за то ра ми ме ре жі на род них бі б лі о тек на те ри то рії
Во лин сь кої гу бе р ні ї. Як за зна ча лось у зві ті ВОНТ за 1913 р.: «Би -
б ли о те ки яв ля ю т ся до во ль но дей с т вен ным сред с т вом отв ле че -

ния на ро да от пьян с т ва и уве ли че ния его умс т вен но го ра з ви -
ти я» [20, 5].

Про те куль ту р но� ос ві т ня ді я ль ність ВОНТ не об ме жу ва ла -
ся тіль ки ор га ні за ці єю бі б лі о те к. Ін шим ва ж ли вим на пря мом
ці єї ді я ль но с ті бу ли на род ні чи тан ня. Ле к то ра ми бу ли вчи те лі,
свя ще ни ки, лі ка рі, вій сь ко ві у від ста в ці, зе м ле вла с ни ки. При -
чо му про во ди в ся ре те ль ний від бір ка н ди да тур для ці єї ді я ль -
но с ті: «Спи с ки лиц, из ъ я ви в ших же ла ние уча с т во вать в чте ни -
ях в ка че с т ве ле к то ров» за твер джу ва ли ся са мим Ку ра то ром
Ки їв сь кої на вча ль ної окру ги.

На род ні чи тан ня зна ч но роз ши рю ва ли сфе ру впли ву
ВОНТ. На при клад, у 1900 р. в Ов ру ць ко му по ві ті бу ла тіль ки
од на на род на бі б лі о те ка� чи та ль ня, але Ов ру ць кий по ві то вий
ко мі тет ОНТ ор га ні зу вав ци к ли ле к цій у най бі ль ших на се ле -
них пун к тах: Ов ру чі (ле к ції чи та ли свя ще ни ки, по да т ко вий ін -
спе к тор, ак ци з ний чи но в ник, на ча ль ник скла ду), На ро ди чах
(свя ще ни ки, лі с ни чий, сіль сь кій лі кар), Олев сь ку (свя ще ник,
лі со вий ре ві зор), Іс ко ро с ті (свя ще ник, су до вий слі д чий, вчи -
те ль ка це р ко в но па ра фі я ль ної шко ли) [29, 257]. 

Пі с ля про ве ден ня ле к цій слу ха чам без ко ш то в но роз да ва ли -
ся бро шу ри ре лі гій но� мо ра ль но го, іс то ри ч но го та при ро д ни чо� -
на у ко во го змі с ту у по пу ля р но му ви кла ді. До ре чі, під го то в ка і
ви дан ня та ких бро шур з ме тою «…ра с п ро с т ра не ния здра вых по -
ня тий о вре де зло упо т ре б ле ния кре п ки ми на пи т ка ми» [20, 2]
бу ло од ним із ос но в них на пря мів ді я ль но с ті ВОНТ.

Не ме н шою по пу ля р ні с тю се ред на ро ду ко ри с ту ва ли ся те а -
т ра ль ні ви ста ви та во ка ль но� ін с т ру ме н та ль ні ве чо ри, ор га ні зо -
ва ні ВОНТ (му зи ч ні ін стру ме н ти і ко с тю ми збе рі га лись у чай них
та бі б лі о те ках). Над зви чай но по до ба ли ся від ві ду ва чам «во л -
ше б ные фо на ри» з ко льо ро ви ми ка р ти н ка ми, які ча с то ви ко -
ри с то ву ва ли ся при про ве ден ні рі з но ма ні т них за хо дів.

От же, ВОНТ ві ді гра ло зна ч ну роль у фо р му ван ні біб ліо те -
ч ної ме ре жі в ре гі о ні на ме жі ХІХ і ХХ сто літь. Йо го бі б лі о те -
ки� чи та ль ні бу ли од ним із ос но в них за со бів ре а лі за ції по ста -
в ле них пе ред ці єю ор га ні за ці єю за вдань. Во ни ко ри с ту ва ли ся
ве ли кою по пу ля р ні с тю у ма ло за бе з пе че них чи та чів, ма ли до -
сить ви со кі по ка з ни ки біб ліо те ч ної ро бо ти, спри я ли під не сен -
ню за га ль но ку ль ту р но го рі в ня на се лен ня та від ве р нен ню йо го
від шкі д ли вих зви чок. 
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У ЧАС НИЙ етап роз ви т ку пост ін ду с т рі а ль но го, ін фо -
р ма цій но го су с пі ль с т ва Укра ї ни по в’я за ний зі зро с та -
ю чи ми ін фо р ма цій ни ми по тре ба ми йо го чле нів, зо к -
ре ма, сто со в но єв ро і н те г ра цій них пи тань, оскі ль ки

на ша дер жа ва од ним із сво їх пріо ри те тів ви зна чи ла ін те г ра -
цію в єв ро пей сь ке спів то ва ри с т во. Зна ч ний  ін те рес до цих
про блем ви яв ля ють і жи те лі Оде сь кої об ла с ті, як ре гі о ну,
на ці ле но го на єв ро і н те г ра ці ю. І пе ре сі ч них гро ма дян, і фа хі -
в ців ці ка в лять рі з ні ас пе к ти за зна че но го пи тан ня: пе р с пе к -
ти ви ін те г ра ції в Єв ро пу, вплив цьо го про це су на по всяк -
ден не жит тя, ри зи ки та пе ре ва ги на цьо му шля ху, єв ро пей -
сь ке за ко но дав ст во, іс то рія, куль ту ра і т. ін.  На дан ня ці єї
ін фо р ма ції сво їм ко ри с ту ва чам є од ним із пріо ри те т них за -
вдань Оде сь кої ОУНБ ім. М. Гру шев сь ко го. Так, на її ба зі за
під три м ки Між на ро д но го фо н ду «Ві д ро джен ня» бу ло ор га -
ні зо ва но  ре гі о на ль ний ін фо р ма цій ний центр та ін фо р ма цій -
ний центр з пи тань єв ро і н те г ра ці ї. Та кож ство ре но ре гі о на -
ль ний ін фо р ма цій ний пор тал «О де щи на». Від по ві д на ін фо р -
ма ція роз мі щу єть ся на сай ті бі б лі о те ки.

Все це сві д чить про ро зу мін ня ті єї ва ж ли вої су с пі ль ної
ро лі, яку ві ді гра ють сьо го дні бі б лі о те ки. І йдеть ся не ли ше
про ство рен ня еле к т ро нних ве р сій до ку ме н тів, на яв них у
фо н ді, а й про ком пле к ту ван ня но вою еле к т ро нною ін фо р -
ма ці є ю. 

Ді я ль ність центру є та кож при кла дом ус пі ш ної ко о пе ра -
ції в си с те мі ін фо р ма цій но го об слу го ву ван ня на се лен ня
двох стру к тур рі з но го під по ряд ку ван ня: дер жа в но го за кла -
ду – ОУНБ, і гро мад сь кої ор га ні за ції – Оде сь ко го пре с� клу -
бу ре форм. Фу н к ці єю бі б лі о те ки є управ лін ня ін фо р ма цій -
ни ми по то ка ми: від бір не об хід ної ін фо р ма ції, її стру к ту ри -
за ція, під го то в ка до ви ко ри с тан ня і на дан ня ко ри с ту ва че ві
без по се ре д ньо у центрі або у ві р ту а ль но му ре жи мі – на ін -
фо р ма цій но му пор талі «О де щи на» та сай ті бі б лі о те ки. Зви -
чай но ін фо р му ван ня гро ма дян з пи тань єв ро і н те г ра ції здій -
с ню єть ся і за до по мо гою тра ди цій них форм біб ліо те ч ної ро -
бо ти – пре зе н та цій книг, ор га ні за ції ви ста вок то що.

Спі ль на ді я ль ність з Пре с� клу бом ре форм спри яє ши -
ро ко му за лу чен ню гро мад сь ко с ті та за со бів ма со вої ін фо -
р ма ції до та ких за хо дів, як пре с� ко н фе ре н ції, за сі дан ня
«кру г лих сто лів», тре ні н ги, фо ру ми та ін.

Ін фо р ма цій -
ний центр при
ОУНБ ім. М. Гру шев сь ко го сьо го дні є, ма буть, го ло вною
стру к ту рою в ре гі о ні, ко т ра кон со лі дує ді я ль ність усіх іс -
ну ю чих у ньо му дер жа в них  і гро мад сь ких ор га ні за цій що -
до на дан ня  ме ш ка н цям Оде щи ни ві до мо с тей з пи тань єв -
ро і н те г ра ці ї. Бі б лі о те ка також плі д но спів пра цює з об ла с -
ним та мі сь ким управ лін ня ми з пи тань вну т рі шньої по лі -
ти ки та єв ро і н те г ра ції держ ад мі ні с т ра цій, Асо ці а ці єю єв -
ро пей сь кої куль ту ри «Зо ло та ака ці я», Укра ї н сь ко� го л ла -
нд сь ким бі з нес� клу бом, центром єв ро пей сь кої ін те г ра ції і
між на ро д но го спів ро бі т ни ц т ва «Дім Єв ро пи» та ін.

За пів ро ку ді я ль но с ті ін фо р ма цій ний центр на був пе в но -
го до сві ду з ме не дж ме н ту ін фо р ма цій них ре сур сів з на зва но -
го пи тан ня. 

Од но ча с но, пра цю ю чи над вве ден ням в обіг все бі ль -
шої ча с ти ни сво їх фо н дів, бібліотека аку му лює ін фо р ма -
цію й з ін ших ін фо р ма цій них баз: ор га нів управ лін ня, гро -
мад сь ких ор га ні за цій. І фу н к ція бі б лі о те ки в цьо му ас пе к -
ті на бу ває ре сур с но� оці ню ю чо го і ре сур с но� орі є н ту ю чо го
ха ра к те ру, що впли ває на про цес фо р му ван ня ін фо р ма цій -
но го ре сур су з пи тань єв ро і н те г ра ції і ство рен ня вла с ної
ба зи да них.

Ро бо та ве деть ся за де кі ль ко ма на пря ма ми. Ство рю -
ють ся еле к т ро нні ве р сії до ку ме н тів, опу б лі ко ва них на па -
пе ро вих но сі ях: книг, пе рі оди ч них ви дань (тіль ки ре гі о на -
ль них – об ла с них і ра йон них) шля хом оци ф ру ван ня. На -
ра зі на пор талі «О де щи на» у спе ці а ль ній ру б ри ці «О де щи -
на на шля ху до єв ро і н те г ра ці ї» ви ста в ле но по над 100 по в -
но те к с то вих ве р сій та ких дже рел, і цей ре сурс по стій но
по пов ню є ть ся.

Ство рю єть ся вла с ний ін фо р ма цій но� ана лі ти ч ний про -
дукт на ба зі на яв них ін фо р ма цій них ма си вів за прин ци пом
«і н фо р ма ція – на ба зі ін фо р ма ці ї». Цей ре сурс фо р му єть ся
на ос но ві сай ту Пред ста в ни ц т ва Єв ро пей сь кої ко мі сії, в
яко му дже ре ла чі т ко си с те ма ти зо ва ні за та кою те ма ти кою:

а) що та ке ЄС (го ло ву ван ня в ЄС; уста но ви ЄС; кра ї -
ни� чле ни ЄС; сто су н ки з ін ши ми кра ї на ми; від єв ро пей сь -
ких Спів то ва риств до Єв ро пей сь ко го Со ю зу; ві хи іс то рії
ЄС; Єв ро і ти; веб� сай ти ЄС);

Ю. Амельченко
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б) ЄС та Укра ї на (від но си ни ЄС з Укра ї ною, уго ди між
Укра ї ною та ЄС, Укра ї на – ЄС: хро но ло гія дво сто рон ніх
від но син, про гра ми тех ні ч ної до по мо ги);

в) ак ту а ль на ін фо р ма ція (ЄС і ви бо ри Пре зи де н та в
Укра ї ні; пря мі ін ве с ти ції Єв ро пей сь ко го Со ю зу в Укра ї ні);

г) ін фо р ма цій ні дже ре ла (ві р ту а ль на бі б лі о те ка, єв ро бю -
ле тень, центри єв ро пей сь кої до ку ме н та ції, ві с ник для жу р -
на лі с тів).

Крім на зва но го сай ту, бі б лі о те ка в цій ро бо ті ви ко ри с -
то вує дже ре ла,  роз мі ще ні на сай тах: «Є в ро пей сь кий Со -
юз», «Є в ро пей сь кий Па р ла мент», «І с то ри ч ні ар хі ви Єв ро -
пей сь ких Спів то ва риств» та ін.

Бібліотека є чле ном  Кон со р ці у му центрів єв ро пей сь -
кої ін фо р ма ції, що дає мо ж ли вість у си с те мі «І н фо р ма ція
про ін фо р ма ці ю» що де ка д но оно в лю ва ти ресурсну ба зу з
цьо го пи тан ня.

На зва на си с те ма вклю чає ве б лі о г ра фі ч ні спи с ки в еле -
к т ро нній та па пе ро вій ве р сі ях, до яких уже за раз увійш ло
бі ль ше ти ся чі дже рел і які по стій но по пов ню ю ть ся. Це
один із ас пе к тів ро бо ти бі б лі о те ки з управ лін ня ін фо р ма -
цій ни ми ре сур са ми.

Здій с ню ють ся та кож зби ран ня, на ко пи чен ня та си с те -
ма ти за ція ін фо р ма ції з пи тань єв ро і н те г ра ції сто со в но
Оде   сь ко го ре гі о ну, яка, зо к ре ма, ві до бра жа єть ся в ба зах
да  них «Е ле к т рон на си с те ма ти ч на кар то те ка ста тей», «Кра -
є з на в ча си с те ма ти ч на кар то те ка ста тей»; під го то в ка і ви -
дан ня в еле к т ро нній та па пе ро вій ве р сі ях су то крає зна в чих
ін фо р ма цій них по ка ж чи ків «Е ко ло гія Чо р но го мо ря», «По -
р ти Оде сь ко го ре гі о ну: на шля ху до єв ро і н те г ра ці ї» та ін.
Та кож ве деть ся си с те ма ти ч на кар то те ка в тра ди цій но му
па пе ро во му ви гля ді, що є скла до вою  си с те ми «І н фо р ма ція
про ін фо р ма ці ю».

Фо р му єть ся та кож ін фо р ма цій ний ре сурс на па пе ро вих
но сі ях. Фонд кни ж ко вих та пе рі оди ч них ви дань з пи тань єв -
ро і н те г ра ції на лі чує бли зь ко 1 тис. при м. Ве ли ку до по мо гу
у йо го ком пле к ту ван ні в ОУНБ ім. М. Гру шев сь ко го та пу -
б лі ч них бі б лі о те ках об ла с ті на да ють Пред ста в ни ц т во Єв ро -
пей сь кої ко мі сії та МФ «Ві д ро джен ня», які си с те ма ти ч но і
без ко ш то в но над си ла ють ці  ви дан ня. По пов ню ють ся фо н -
ди та кож ін фо р ма ці єю на еле к т ро нних но сі ях (СD).

На сту п ним прин ци пом управ лін ня ін фо р ма цій ни ми
ре сур са ми є їх нє стру к ту ру ван ня – си с те ма ти за ці я. Ін -
фо р ма цій ний ре сурс на па пе ро вих но сі ях си с те ма ти зу -
єть ся за  ББК і роз по ді ля єть ся на три ос но в ні бло ки: ін -
фо р ма ція про ді я ль ність ЄС, ін фо р ма ція про ко ж ну кра ї -
ну – чле на ЄС, ін фо р ма ція про сто су н ки: Укра ї на – ЄС
та Оде щи на – ЄС. 

На сай ті бі б лі о те ки ство ре но окре му сто рі н ку, при свя -
че ну про бле мам єв ро і н те г ра ції (но ви ни, ос но в ні на пря ми
ді я ль но с ті Єв ро со ю зу, за ко но дав ст во, пе р с пе к ти ви роз ви -
т ку єв ро і н те г ра ції, фу н к ці о ну ван ня ін сти ту цій ЄС та їх ні
по в но ва жен ня, ри зи ки при всту пі Укра ї ни в ЄС, іс то рія і
куль ту ра ЄС). По шук  здій с ню єть ся за до по мо гою спе ці а -
ль ної по шу ко вої си с те ми за па ра ме т ра ми  «Сло во», «Те -
ма», «Кра ї на».

Си с те ма управ лін ня еле к т ро нни ми ре сур са ми спря мо -
ва на на під ви щен ня ефе к ти в но с ті її ви ко ри с тан ня, на дан -
ня цих ре сур сів за ці ка в ле ним осо бам, у на шо му ви па д ку
має на ме ті під ви щен ня рі в ня обі зна но с ті на се лен ня Оде -
сь ко го ре гі о ну з пи тань єв ро і н те г ра ці ї.

У цій ді я ль но с ті ме не дж мент еле к т ро нних ре сур сів
най ті с ні шим чи ном по в’я за ний з ма р ке ти н гом – ви вчен -
ням су с пі ль ної ду м ки з цьо го пи тан ня,  ін фо р ма цій но го ри -
н ку та про су ван ня на ньо му ін фо р ма цій но го про ду к ту. 

Ін фо р ма цій ний центр про вів екс прес� ан ке ту ван ня, го -
ло вною ме тою яко го бу ло ви яв лен ня осіб, за ці ка в ле них
пи тан ня ми єв ро і н те г ра ції Укра ї ни та ін ших кра їн по ст ра -
дян сь ко го про с то ру. На сай ті ОУНБ, у роз ді лі «Фо рум»,
ви ста в ле но ан ке ту, від по ві ді на яку теж да ють мо ж ли вість
ви яви ти рі вень за ці ка в ле но с ті гро ма дян на зва ни ми пи тан -
ня ми. У центрі на да ють ся кон су ль та ції те ле фо ном  і осо -
би с то, ана лі зу ють ся зве р нен ня гро ма дян.

За без пе чен ню ко ри с ту ва чів на шим ін фо р ма цій ним
про ду к том спри я ють:

– ши ро ке ін фо р му ван ня на се лен ня про мо ж ли во с ті ін -
фо р ма цій но го центру що до на дан ня до сить по вної ін фо р -
ма ції з та ких ва ж ли вих пи тань, як по лі тич ні, еко но мі ч ні,
куль ту р ні зв’я з ки Укра ї ни вза га лі, і на шо го ре гі о ну зо к ре -
ма, з кра ї на ми Єв ро со ю зу. Ця ро бо та ве деть ся спі ль но з
Пре с� це н т ром ре форм і вклю чає пі ар� ка м па нії, по стій не
ви сві т лен ня ді я ль но с ті центру у ЗМІ, про ве ден ня пре с� ко -
н фе ре н цій;

– за лу чен ня ши ро кої ау ди то рії до про ве ден ня ма со вих
за хо дів з пи тань Єв ро со ю зу, лі те ра ту р них чи тань, пре зе н -
та цій кни ж ко во� до ку ме н та ль них ви ста вок, при свя че них
Дню Єв ро пи, дням єв ро пей сь кої куль ту ри то що;

– під го то в ка в центрі кон су ль та н тів з пи тань єв ро і н те -
г ра ції для ро бо ти в бі б лі о те ках об ла с ті шля хом про ве ден -
ня спе ці а ль них се мі на рів� тре ні н гів;

– ство рен ня у центрі ко м фо р т них умов для ко ри с ту ва -
чів, їх нє кон су ль ту ван ня що до ви ко ри с тан ня Ін тер нет� ре -
су р сів з пи тань єв ро і н те г ра ції, на дан ня мо ж ли во с ті са мо -
стій ної ро бо ти в Ме ре жі.

Ефе к ти в не управ лін ня ін фо р ма цій ни ми ре сур са ми з
пи тань єв ро і н те г ра ції спри я ло удо ско на лен ню ді я ль но с ті
біб ліо те ч них за кла дів, роз по всю джен ню че рез них від по -
ві д ної ін фо р ма ції се ред на се лен ня. За вдя ки роз мі щен ню
цих ма те рі а лів в Ін тер не ті ни ми змо г ли ско ри с та ти ся вже
бли зь ко 100 ти сяч лю дей. Та ка ці ле с п ря мо ва на ро бо та до -
зво ляє за по в ню ва ти про га ли ни в пи тан ні єв ро і н те г ра ції,
на дає мо ж ли вість для прак ти ч но без ме ж но го роз ши рен ня
со ці а ль них зв’я з ків ко ри с ту ва чів за до по мо гою бі б лі о те к� -
на ві га то рів у ма си ві ін фо р ма ції, що ви гі д но ви рі з ни ло бі б -
лі о те ки се ред ін ших ко му ні ка ти в них стру к тур.

Та кож на бу ла уста ле но с ті пе в на жа н ро ва рі з но ма ні т -
ність еле к т ро нних про ду к тів: від стрі ч ки но вин (до бі р ка
ла ко ні ч ної ін фо р ма ції за пе в ний від рі зок ча су або за ви -
зна че ною те мою) – до ін фо р ма цій но� ана лі ти ч но го огля ду
(огляд ін фо р ма ції на да ну те му, огляд ма си вів Ін тер нет� ін -
фо р ма ції з ви ко ри с тан ням ана лі ти ч них ме то дик).

А ство рен ня роз ді лу еле к т ро нної бі б лі о те ки з пи тань
єв ро і н те г ра ції шля хом оци ф ру ван ня па пе ро вих дже рел ін -
фо р ма ції до зво ляє ви рі ши ти за вдан ня на дан ня ві ль но го і
ши ро ко го до сту пу до них. Цьо му спри яє і більш ак ти в не
ви ко нан ня  пра ців ни ка ми бі б лі о тек на ві га цій ної фу н к ції,
ак ти в на до по мо га за мо в ни кам у від бо рі ін фо р ма ці ї.

І го ло вне, прак ти ка сьо го ден ня сві д чить про те, що
ефе к ти в ний ме не дж мент ін фо р ма цій них ре сур сів у бі б лі о -
те ках  мо ж ли вий ли ше за умо ви ті с но го спів ро бі т ни ц т ва
цих уста нов з управ лін сь ки ми, по лі тич ни ми, еко но мі ч ни -
ми стру к ту ра ми, на у ко ви ми центра ми (роз ви ток ве р ти ка -
ль ної і го ри зо н та ль ної ко о пе ра ції), гро мад сь ки ми ор га ні за -
ці я ми, ЗМІ; роз ши рен ня спе к т ра біб ліо те ч них по слуг у
сфе рі ін фо р ма ції;  уко рі нен ня в ін фо р ма цій но му бі з не сі,
за лу чен ня до сво го роз ви т ку фі нан со вих ре сур сів між на -
ро д них фо н дів, ко ме р цій них стру к тур; ство рен ня слу ж би
ма р ке ти н гу.

С
У

Ч
А

С
Н

І 
ІН

Ф
О

Р
М

А
Ц

ІЙ
Н

І 
Р

Е
С

У
Р

С
И



26 4’2007 (38)    

наш час ні у ко го не ви кли кає сум ні вів те, що на у ка та
ін фо р ма ція є од ни ми з най ва ж ли ві ших чин ни ків роз ви -
т ку су с пі ль с т ва. Ха ра к те ри зу ю чи ін фо р ма цій не су с пі ль с -
т во, фа к то ри, що йо го ви зна ча ють, со ці о ло ги, пе да го ги

та пси хо ло ги зве р та ють ува гу: на рі вень під го то в ки фа хі в ців та
не об хід ність йо го по стій но го під ви щен ня, роз ви ток кре а ти в но -
с ті пра ців ни ків, їх нє вмін ня ви ко ри с то ву ва ти в ро бо ті остан ні
до ся г нен ня на у ки та ін фо р ма ці ї. Всі ці ас пе к ти впли ва ють як на
роз ви ток ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва, так і на ви зна чен ня у
ньо му мі с ця окре мої лю ди ни.

Це сто су єть ся без по се ре д ньо і під го то в ки бі б лі о те ка рів та
фа хі в ців з на у ко вої  ін фо р ма ці ї. Пе ред ці єю гру пою спе ці а лі с тів
жит тя ста вить но ві ви кли ки й, вод но час, дає шанс на отри ман -
ня більш ви со ко го, ніж до сі, су с пі ль но го ста ту су. До слі джен ня,
про ве де ні аге н ці я ми Єв ро пей сь ко го Со ю зу (ЄС), по ка за ли, що
у бі ль шо с ті кра їн Єв ро пи до сі не до оці ню єть ся роль, яку мо г ли
б (і ма ли б) ві ді гра ва ти у ста но в лен ні ін фо р ма цій но го су с пі ль -
с т ва бі б лі о те ка рі та фа хі в ці з ін фо р ма ці ї. В умо вах бу р х ли во го
ста но в лен ня ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва про фе сі о на ли в га лу -
зі ін фо р ма ції скла да ють гру пу фа хі в ців, що від зна ча єть ся най -
ди на мі ч ні шим роз ви т ком. Ри нок пра ці для спе ці а лі с тів да но го
про фі лю роз ши рю є ть ся. То му за цих умов пе ред ви пу с к ни ка ми
біб ліо те ч но� ін фо р ма цій них фа ку ль те тів роз кри ва ють ся ши ро кі
го ри зо н ти пра це вла ш ту ван ня і но ві сфе ри за йня то с ті.

Су час на си с те ма під го то в ки біб ліо те ч но� ін фо р ма цій -
них фа хі в ців у Поль щі 

Од ні єю з го ло вних ці лей біб ліо те ч но� ін фо р ма цій ної осві ти
у су час них умо вах є ство рен ня га р мо ній ної си с те ми про фе сій -
ної під го то в ки, пе ре під го то в ки та під ви щен ня ква лі фі ка ції біб -
ліо те ч но� ін фо р ма цій них ка д рів, ко т рі, во ло ді ю чи знан ня ми і
на ви ка ми ро бо ти в ком п’ю те р но� ін фо р ма цій ній ме ре жі, бу -
дуть гі д но ви ко ну ва ти за вдан ня збе ре жен ня і при мно жен ня
до ку ме н т ної спа д щи ни, що збе рі га єть ся в біб ліо те ч но� ін фо р -
ма цій них центрах.

За остан ні ро ки у сфе рі бі б лі о тек та на у ко вої ін фо р ма ції Поль -
щі від бу ли ся ве ли кі змі ни. Пе ре д у сім це по в’я за но із за про ва джен -
ням су час них ін фо р ма цій них тех но ло гій та змі ною форм до сту пу
до ін фо р ма ці ї. Ши ро ко го роз по всю джен ня на бу ла ав то ма ти за ція,
що охо п лює все бі ль шу кі ль кість бі б лі о тек та ін фо р ма цій них осе -
ре д ків, но во го ви зна чен ня на бу ли за са ди їх ньо го фу н к ці о ну ван ня
за умов змі ни по лі тич но го, су с пі ль но го та еко но мі ч но го уст ро їв.

Ще у 1993 р., пі с ля кон су ль та цій з усі ма на вча ль ни ми осе -
ре д ка ми, що здій с ню ють під го то в ку фа хі в ців да но го на пря му,
Го ло вна ра да з ви щої осві ти кра ї ни ви зна чи ла мі ні ма ль ний рі -
вень про гра м них ви мог для п’я ти рі ч но го ма гі с тер сь ко го ку р су
на вчан ня. Бу ло за про ва дже но мо дель ви щої осві ти, по ши ре ну
в кра ї нах ЄС (т. зв. Бо лон сь кий про цес),  од но рі в не ву си с те му
під го то в ки фа хі в ців у ви щій шко лі бу ло ре фо р мо ва но у дво рі -
в не ву си с те му на вчан ня:

а) три� або чо ти ри річ ний курс на вчан ня пер шо го сту пе ня,
при сво єн ня сту пе ня лі це н ці а та; 

б) курс на вчан ня дру го го сту пе ня, за зви чай дво рі ч ний, з
при сво єн ням сту пе ня ма гі с т ра. 

Роз ді лен ня
за га ль но го ку р -
су осві ти на лі це -
н ці ат сь кий та ма гі с тер сь кий рі в ні та ада п та ція йо го до єв ро пей -
сь ких ста н да р тів бу ли і за ли ша ють ся од ни ми з го ло вних про -
блем у сфе рі під го то в ки біб ліо те ч них фа хі в ців. Від по ві д но до
«За ко ну про ви щу осві ту» Поль щі 2005 р., що ви йшов з ура ху -
ван ням ре ко ме н да цій Ко мі сії ЄС, три рі ч на осві та з при сво єн -
ням сту пе ня лі це н ці а та при рі в ню єть ся до ви щої осві ти і по ви -
нна від по ві да ти су час ним ви мо гам біб ліо те ч но� ін фо р ма цій ної
ро бо ти. Три рі ч ний курс на вчан ня му сить бу ти по бу до ва ний
так, щоб да ти ви пу с к ни кам знан ня як зі спе ці а ль них пред ме тів,
так і за га ль ну гу ма ні та р ну осві ту. Бі ль ше то го, три рі ч ний курс
по ви нен ма ти про гра м ну від по ві д ність – бу ти про мі ж ною лан -
кою між се ре д ньо �спе ці а ль ною біб ліо те ч ною та ви щою уні вер -
си тет сь кою осві то ю.

На дру го му (ма гі с тер сь ко му) рі в ні на вчан ня ВНЗ по ви нен
за без пе чи ти ши ро кий ви бір більш ву зь ких спе ці а ль них про -
грам, що від по ві да ють йо го за га ль но му на у ко во му на пря му.
Та ка про гра ма має від по ві да ти не ли ше за пи там ви пу с к ни ків
лі це н ці ат сь ко го ку р су з бі б лі о текознав с т ва та на у ко вої ін фо р -
ма ції, але й за пи там ви пу с к ни ків ін ших на пря мів. Тоб то ма гі с -
тер сь кий курс му сить за без пе чи ти мо бі ль ність на вчан ня як на
на ці о на ль но му, так і між на ро д но му рі в нях.

Ре ко ме н до ва на Єв ро пей сь кою ко мі сі єю за са да мо бі ль но с ті
на вчан ня має на да ти сту де н то ві мо ж ли вість здо бу ва ти осві ту
ви б ра но го на пря му в рі з них на вча ль них за кла дах од но го рі в -
ня. І на між на ро д но му, і на ві т чи з ня но му рі в нях це ви ма гає до -
три ман ня двох умов:

–– роз ро б лен ня і до де р жан ня ста н да р тів під го то в ки,
спі ль них для пе р вин но го (рі д но го) на вча ль но го за кла ду та за -
кла дів, у яких сту дент пла нує ви вча ти окре мі пред ме ти;

–– ди фе ре н ці а ції на вча ль них про грам окре мих на вча -
ль них за кла дів,що має спри я ти за без пе чен ню ви со ко го рі в ня
під го то в ки сту де н тів, роз ви т ку рі з но бі ч но с ті їх ніх ін те ре сів.

Для ус пі ш но го здій с нен ня на вча ль но го про це су, удо ско на -
лен ня змі с ту і форм на вчан ня бі ль шість ВНЗ Поль щі до лу чи ли -
ся до уча с ті у між на ро д ній про гра мі «Socrates», що пе ред ба чає
ви ді лен ня поль сь ким сту де н там місць у рі з них на вча ль них за -
кла дах кра їн ЄС, і, від по ві д но, поль сь кі за кла ди при йма ють у
се бе за ру бі ж них сту де н тів. За зра з ком про гра ми «Socrates» у
Поль щі ство ре но свою про гра му «Most», у якій бе руть участь
бі ль шість ВНЗ кра ї ни.

За остан ні ро ки у Поль щі роз ро б ле но но ву си с те му ак ре ди -
та ції про грам і осе ре д ків на вчан ня. Ство ре на за зра з ком си с те -
ми осві ти кра їн Єв ро пи та США, во на на сьо го дні є під ґру н тям
для ко н т ро лю яко с ті на вчан ня.

Най ва ж ли ві ши ми за га ль ни ми кри те рі я ми отри ман ня ВНЗ
ак ре ди та ції На вча ль ної ак ре ди та цій ної ко мі сії є:

1) рі вень на у ко вої спе ці а лі за ції та на у ко во го до ро б ку ви -
кла да ць ко го скла ду;

2) ча с т ка про фе сор сь ко го скла ду в ре а лі за ції про гра ми за -
нять;
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3) про по р цій на від по ві д ність між кі ль кі с тю сту де н тів та ви -
кла да чів;

4) на яв ність не об хід ної ін фра стру к ту ри (мі с це для за нять,
бі б лі о те ка та ін.);

5) спів пра ця з від по ві д ни ми на вча ль ни ми за кла да ми з під -
го то в ки фа хі в ців да но го на пря му.

Ста н да р ти під го то в ки
Го ло вною ме тою вста но в лен ня єди них ста н да р тів під го то в -

ки фа хі в ців є пра г нен ня до ви со ко го рі в ня на вчан ня. У сві т лі ін -
те г ра цій ної по лі ти ки ЄС, ви зна чен ня і ко н т роль ста н да р тів під -
го то в ки отри ма ли до да т ко вий ви мір  –  за без пе чен ня мо бі ль -
но с ті на вчан ня. Го ло вним ін стру ме н том, що умож ли вить здо -
бут тя осві ти в рі з них на вча ль них за кла дах кра їн ЄС, є уні фі ко -
ва на си с те ма кре ди тів на вчан ня та вза є мо ви з нан ня ВНЗ на вча -
ль них про грам. 

Не слід за бу ва ти, що та кі по нят тя, як  «ста н да р ти»  чи  «а к -
ре ди та ці я»,  не мо жуть бу ти при йн я ті раз і на за в ж ди. Во ни ви -
зна ча ють ся на пе в ний час, а зго дом під ля га ють змі нам, від по -
ві д но до змін і у са мо му на вча ль но му за кла ді, і у се ре до ви щі, в
яко му той пра цю є.

На сту п ним, пі с ля ма гі с тер сь ко го, ща б лем під го то в ки фа хі в ців
у га лу зі бі б лі о те ко знав с т ва та ін фо р ма ції є здо бут тя сту пе ня «ди -
п ло мо ва но го бі б лі о те ка ря» чи «ди п ло мо ва но го пра ців ни ка з до -
ку ме н та ції та на у ко вої ін фо р ма ці ї». 

Ка н ди дат на отри ман ня цьо го сту пе ня по ви нен бу ти ма гі с т -
ром з бі б лі о те ко знав с т ва чи в ін шій га лу зі гу ма ні та р ної, тех ні ч -
ної або ме ди ч ної на у ки, мо же пра цю ва ти як у біб ліо те ці, так і в
за кла дах ін ших га лу зей на у ки і тех ні ки. Отри ман ня сту пе ня пе -
ред ба чає здій с нен ня на у ко вих до слі джень з бі б лі о те ко знав с т ва
і на у ко вої ін фо р ма ції та обо в’я з ко ве во ло дін ня хо ча б од ні єю
іно зе м ною мо во ю. Для до пу с ку до зда чі іс пи ту на отри ман ня
сту пе ня «ди п ло мо ва но го бі б лі о те ка ря» чи «ди п ло мо ва но го
пра ців ни ка з до ку ме н та ції та на у ко вої ін фо р ма ці ї» ка н ди дат по -
ви нен ма ти що най ме н ше дві пу б лі ка ції у ре це н зо ва них (на у ко -
вих) ви дан нях та скла с ти іс пит з іно зе м ної мо ви.

«Ди п ло мо ва ні фа хі в ці» – це спе ці а лі с ти ви щої лан ки. За -
зви чай цей сту пінь при сво ю єть ся на у ко во� ви к ла да ць ко му
скла ду за кла дів осві ти чи ди ре к то рам бі б лі о тек, му зе їв, ар хі вів. 

От же, від по ві д но до ви мог ча су та в кон текс ті єв ро і н те г ра цій -
них про це сів, си с те ма під го то в ки біб ліо те ч них фа хі в ців Поль щі
за зна ла ре о р га ні за цій них змін з ме тою пе ре орі є н та ції на сві то ві
ста н да р ти.  Свою осві ту май бу т ні фа хі в ці мо жуть здо бу ва ти як у
ві т чи з ня них, так і за ру бі ж них на вча ль них за кла дах. Про те, го во -
ря чи про спе ци фі ку поль сь кої си с те ми біб ліо те ч ної осві ти, поль -
сь кі фа хі в ці від зна ча ють і ряд її не до лі ків. Се ред них:

Брак стра те гі ч но го ри н ко во го під хо ду до про це сів
роз ро б ки і ре а лі за ції про грам під го то в ки: від су т ність си с те -
м но го ми с лен ня над мо дел лю (чи мо де ля ми) су час но го бі б лі о -
те ка ря і бі б лі о те ка ря май бу т ньо го. Ма єть ся на ува зі не про с то
рі вень фа хо вої під го то в ки, йдеть ся про за га ль не ро зу мін ня
лю ди ною осо б ли во с тей до би, в яку во на жи ве, і ус ві до м лен ня
в ній сво го мі с ця. По ява та кої мо де лі бу ла зу мо в ле на, зо к ре ма,
ак ти ві за ці єю про це сів єв ро пей сь кої ін те г ра ці ї. 

Від су т ність  «на с ту п ни ц т ва» у си с те мі під го то в ки бі б лі -
о те ка рів, що сто су єть ся ви пу с к ни ків дво рі ч них біб ліо те ч них ку -
р сів, які не мо жуть про до в жи ти свою осві ту у ВНЗ че рез зна ч ні
роз бі ж но с ті у про гра мах. Во ни зму ше ні по чи на ти від пер шо го
ку р су, втра ча ю чи два ро ки, про тя гом яких на вча ли ся і отри ма -
ли знан ня, що не по сту па ють ся по ча т ко вим ви шів сь ким. 

Не до ста т ня прак ти ч на під го то в ка фа хі в ців. 
Ака де мі ч на і ди да к ти ч на на у ка, іс ну ють де що від сто ро не но

від про блем ре а ль но го сві ту. На жаль, на вча ль ні за кла ди да ле -
кі від ре а ль них про блем уста нов, для яких по кли ка ні го ту ва ти
фа хі в ців. Тут у при го ді мо же ста ти ви ко ри с тан ня до сві ду за хід -
но євро пей сь ких кра їн, де ви кла да чі ВНЗ що ро ку зві ту ють про
свою на у ко во� до с лі д ни ць ку та прак ти ч ну ро бо ту, во ни пра цю -
ють кон су ль та н та ми у бі б лі о те ках чи ін ших ін фо р ма цій них за -
кла дах, бе руть участь у ді я ль но с ті біб ліо те ч них то ва риств. 

При кла дом від ри ву від ре а лій жит тя є від су т ність у біб ліо -
те ч них ВНЗ Поль щі та ких пред ме тів, як ма р ке тинг чи біб ліо те ч -
ний ме не дж мент. 

Зі сво го бо ку, бі б лі о те ки і біб ліо те ч ні то ва ри с т ва теж по ви -
нні на ла го джу ва ти зв’я з ки з на вча ль ни ми за кла да ми. За мість
про с то на рі ка ти (на віть за слу же но) на не до ста т ній рі вень під -
го то в ки мо ло дих фа хі в ців, во ни ма ли б на ма га ти ся до не с ти до
остан ніх своє ба чен ня мо де лі ви пу с к ни ка. Ре а ль ним кро ком
бу ла б ор га ні за ція в бі б лі о те ках прак ти ч них за нять для сту де н -
тів про фі ль них спе ці а ль но с тей.

Па си в ність ви кла да чів ВНЗ що до уча с ті у ді я ль но с ті біб -
ліо те ч них то ва риств (як ві т чи з ня них, так і між на ро д них): крім
фі нан со во го ас пе к ту, що об ме жує участь у між на ро д них біб -
ліо те ч них об’ єд нан нях (пла та за участь уста но ви ста но вить 450
єв ро), мо ж на від зна чи ти й не ба жан ня ви кла да чів про яв ля ти
ак ти в ність та іні ці а ти ву. На вча ль ний за клад зго ден, без до да т -
ко во го на пру жен ня, за до во ль ни ти ся тим, що між на ро д ні про -
гра ми про по ну ють для всіх «не чле нів».  

Ни зь кий рі вень ви вчен ня іно зе м них мов. Не остан ню
роль від мо ви від член с т ва у між на ро д них біб ліо те ч них то ва ри -
с т вах, зо к ре ма в ІФ ЛА, ві ді грає не знан ня ан г лій сь кої мо ви.
При чи ною ни зь ко го рі в ня ви вчен ня іно зе м них мов у біб ліо те ч -
них ВНЗ та на фа ку ль те тах на у ко вої ін фо р ма ції і бі б лі о те ко -
знав с т ва є від су т ність тех ні ч ної ба зи на вчан ня та об ме же на кі -
ль кість го дин. Ви вчен ня іно зе м них мов, знан ня яких є не об хід -
ним під час ро бо ти з ін шо мо в ни ми до ку ме н та ми, по ста в ле но
на са мо плив, та кий під хід є ухи лян ням від роз в’я зан ня ре а ль -
ної про бле ми і не спри яє по сту па ль но му роз ви т ку біб ліо те ч ної
спра ви у су час но му су с пі ль с т ві. 

Го во ря чи про біб ліо те ч ну осві ту, під ви щен ня фа хо во го рі в -
ня пра ців ни ків, не мо ж на об ми ну ти та ке яви ще, як без пе ре р в -
на осві та. На га ль на по тре ба по стій но го роз ви т ку пра ців ни ків
ви кли ка на ди на мі ч ни ми і без пе ре р в ни ми змі на ми на вко ли ш -
ньо го се ре до ви ща, ак ти в ним упро ва джен ням но ві т ніх тех но -
ло гій, не об хід ні с тю від по ві да ти на ви кли ки ча су та жо р с т ки ми
пра ви ла ми кон ку ре н ції в умо вах ін те н си в но го роз ви т ку ри н ко -
вих від но син. Ор га ні за ція, ко т ра хо че за йня ти гі д не мі с це у су -
с пі ль с т ві, по ви нна пе ре бу ва ти у по стій но му роз ви т ку, на вча -
тись са ма і на вча ти ін ших.

Кон це п ція ор га ні за ції, що на вча єть ся (англ. learning organi-
zation), з’яв и� ла ся у дру гій по ло ви ні 90�х ро ків ми ну ло го сто літ -
тя як від по відь на пи тан ня про шля хи ефе к ти в но го роз ви т ку і
управ лін ня су час ним під при єм с т вом. Бі б лі о те ки, щоб за до во ль -
ни ти усі за пи ти сво їх фа к ти ч них та по те н цій них ко ри с ту ва чів, як
і ін ші ор га ні за ції, не мо жуть сто я ти осто ронь змін, що від бу ва -
ють ся у на вко ли ш ньо му сві ті. Гну ч кість ре а гу ван ня тут по ля гає у
по стій но му на вчан ні, пе ре під го то в ці фа хі в ців від по ві д но до ви -
мог ча су та у по шу ку но вих форм і шля хів ре а лі за ції сво їх по слуг,
ко т рі ма ють на да ва ти ся про фе сій но, шви д ко та які с но.

Ор га ні за ції, що на вча єть ся, вла с ти ві зро с тан ня ро лі пра ців -
ни ків у фо р му ван ні за га ль но го імі джу уста но ви, їх ня участь у
при йн ят ті рі шень, вмін ня ко ле к ти ву пра цю ва ти у ко ман ді та по -
стій на ін но ва цій на ді я ль ність.

Спри я ю чи про це сам по стій но го під ви щен ня фа хо во го рі в -
ня сво їх пра ців ни ків, бі б лі о те ка по ви нна ство ри ти від по ві д ний
мо ра ль ний клі мат  у ко ле к ти ві й прак ти ч ні умо ви.  Для цьо го
до ці ль но: 

–– сфо р му ва ти стру к ту ру, що спро щу ва ла б про цес на вчан -
ня (без по се ре д ньо му здій с нен ню цьо го про це су, на від мі ну від
тра ди цій ної ор га ні за ції пра ці, спри я ти ме ство рен ня окре мих
до ра д чих груп, за лу чен ня кон су ль та н тів із се ре до ви ща на у ко -
вців та за лу чен ня до при йн ят тя рі шень чле нів ко ле к ти ву); 

–– спри я ти на вчан ню пра ців ни ків  на рі з но го ви ду ку р сах – як
про фі ль них, так і не про фі ль них (ак ти в не ви вчен ня іно зе м них
мов, осво єн ня но ві т ніх тех но ло гій та ін.);

–– за охо чу ва ти пра ців ни ків до на вчан ня у про це сі ро бо ти
(участь у кон фе ре н ці ях і се мі на рах, ви вчен ня до сві ду ін ших бі -
б лі о тек, чи тан ня фа хо вої лі те ра ту ри, від ві ду ван ня спе ці а ль них
Ін тер нет� по р та лів).

Се ред мо ти вів, які за охо чу ють до на вчан ня, має бу ти ус ві -
до м лен ня пра ців ни ка ми, що по стій не зро с тан ня їх ньо го про -
фе сій но го рі в ня є спра вою не тіль ки осо би с тою, але фа к то ром,
що ви зна чає ефе к ти в ність і якість ін фо р ма цій но� бі б лі о те ч них
по слуг, за га ль ний рі вень ді я ль но с ті ор га ні за ці ї.
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На яко му б із трьох рі в нів не від бу ва ло ся на вчан ня – ін ди -
ві ду а ль но му, гру по во му, чи за га ль но му – ви зна ча ль ну роль в
ор га ні за ції цьо го про це су ві ді грає ке рі в ни ц т во уста но ви, йо го
за ці ка в лен ня у до три ман ні від по ві д них ви ро б ни чих і на у ко вих
ста н да р тів. Ін ши ми сло ва ми, це за ле жить від ко р по ра ти в ної
куль ту ри уста но ви.

Сто со в но роз ши рен ня сфе ри пра це вла ш ту ван ня ви пу с к ни -
ків біб ліо те ч них фа ку ль те тів, ва р то зве р ну ти ува гу, що з 2003 р.
на прям «бі б лі о те ко з нав с т во і на у ко ва ін фо р ма ці я» у Поль щі бу -
ло змі не но на на прям «на у ко ва ін фо р ма ція і бі б лі о те ко знав с т -
во» (НІ іБ).

Оскі ль ки роз ви ток та за про ва джен ня но ві т ніх тех но ло гій
сут тє во впли ва ють на зміст на вчан ня, у ВНЗ Поль щі по ча ли бі -
ль ше ува ги при ді ля ти ви вчен ню тех ні ч них ди с ци п лін. Так, сту -
де н ти фа ку ль те ту на у ко вої ін фо р ма ції та бі б лі о те ко знав с т ва
ви вча ють мо ви ін фо р ма цій но го по шу ку, про тя гом двох се ме с -
т рів за йма ють ся про е к ту ван ням та ство рен ням баз да них, а ще
один се местр – ство рен ням веб� сто рі нок. Та ка під го то в ка є ба -
зо вою для ін фо р ма цій но го ар хі те к то ра, до обо в’я з ків яко го
вхо дить си с те ма ти за ція ін фо р ма ції та на ві га ція по ній; ор га ні -
за ція веб� сто рі нок, на дан ня спо жи ва чам мо ж ли во с тей ві ль но -
го ко ри с ту ван ня по слу га ми Ін тер не ту. Про те не мо ж на не ви -
зна ти, що для то го, щоб за йма ти ся про е к ту ван ням, ство рен ням
чи управ лін ням по слу га ми ве бу на да но му ета пі ви пу с к ни кам
НІ іБ до во дить ся са мо ту ж ки здо бу ва ти до да т ко ві те о ре ти ч ні
знан ня, оскі ль ки рі вень ви кла дан ня ін фо р ма цій них на ук у ВНЗ
є не до ста т нім, це од не зі сла б ких місць ку р су під го то в ки і ви ма -
гає на га ль но го до опра цю ван ня. 

Окрім ін фо р ма цій но го ар хі те к то ра, зу стрі ча є мо сьо го дні
но ву про фе сію ін фо б ро ке ра. Най більш під го то в ле ни ми до неї
є са ме ви пу с к ни ки фа ку ль те тів на у ко вої ін фо р ма ції та бі б лі о те -
ко знав с т ва. По слу га ми ін фо б ро ке рів ко ри с ту ють ся фі р ми, що
спе ці а лі зу ють ся на по шу ку рі з но ма ні т ної ін фо р ма ції, і кі ль кість
та ких фірм по стій но зро с та є. Ін фо б ро ке ри на да ють та кі по слу -
ги, як:

–– по шук бі з не со вої ін фо р ма ції з пе в ної га лу зі;
–– по шук ін фо р ма ції що до ді я ль но с ті кон ку ру ю чих фірм;
–– по стій ний мо ні то ринг кон ку ре н ції;
–– по шук ін фо р ма ції що до ді я ль но с ті то р го ве ль них фірм;
–– по шук те ле ад ре с ної ін фо р ма ції;
–– під тве р джен ня до сто ві р но с ті то р го ве ль них пар т не рів;
–– на дан ня ві до мо с тей сто со в но за ко но да в чих ак тів та но р -

ма ти в них ак тів то що;
–– по шук ін фо р ма ції у за ру бі ж них дже ре лах та пе ре клад рі -

з ни ми мо ва ми і т. ін.
Для по шу ку ін фо р ма ції ін фо б ро кер сь кі фі р ми ви ко ри с то -

ву ють Ін тер нет, ба зи да них, дру ко ва ну та еле к т ро нну пре су,
ра діо, те ле ба чен ня, біб ліо те ч ні зі бран ня, ар хі в ні до ку ме н ти,
вла с ні ма р ке ти н го ві до слі джен ня та до слі джен ня га лу зе вих
екс пе р тів.

Ко ри с ту вач міг би й сам за йма ти ся по шу ком не об хід ної ін -
фо р ма ці ї. Про те осо би, які по стій но за йма ють ся ці єю ро бо тою,
ро б лять її шви д ко і про фе сій но. За кі ль ка ро ків прак ти ки во ни
ство рю ють для се бе зру ч ні схе ми і стра те гії по шу ку, в ре зуль та -
ті по шук ін фо р ма ції у них зай ме 15 хв. за мість двох го дин у по -
ча т кі в ця. Вра хо ву ю чи зро с та ю чий при плив ін фо р ма ції і по рі в -
ня но по ві ль ний роз ви ток ме то дик її по шу ку, мо ж на пе ред ба -
чи ти, що по шук ін фо р ма ції ста ва ти ме все скла д ні шим. То му,
без сум ні ву, до по мо га спе ці а лі с та в га лу зі по шу ку та ор га ні за ції
ін фо р ма ції бу де все більш за тре бу ва но ю. 

Чи ма ло су пе ре чок на сьо го дні то чить ся на вко ло та ко го рі з -
но ви ду біб ліо те ч но го фа ху, як біб ліо те ра певт. Біб ліо те ра пію
тра к ту ють як до по мі ж ний те ра пе в ти ч ний за сіб, суть яко го по -
ля гає у здій с нен ні впли ву на па ці є н та (ко ри с ту ва ча) че рез чи -
тан ня. В кон текс ті та ко го ви зна чен ня, біб ліо те ра пія не є фо р -
мою лі ку ван ня з ме ди ч ної то ч ки зо ру. Го ло вним її за вдан ням є
спри ян ня про це су лі ку ван ня па ці є н та, в яко го хво ро ба бі ль шою
чи ме н шою мі рою впли ває на ре а лі за цію пла нів у жит ті, спри -
чи няє змі ни по ве ді н ки у сі м’ї, ко ле к ти ві чи з дру зя ми. 

Те ра пе в ти ч ний про цес у біб ліо те ра пії спи ра єть ся за зви чай
на ху до ж ню лі те ра ту ру. Шля хом іде н ти фі ка ції з ге ро я ми кни ж -

ки, опи са ни ми там си ту а ці я ми чи жит тє ви ми про бле ма ми па ці -
єнт мо же кра ще зро зу мі ти се бе, кри ти ч но оці ни ти своє се ре до -
ви ще та вла с ні про бле ми. Ме тою біб ліо те ра пе в ти ч но го про це -
су є по ве р нен ня па ці є н там пси хо ло гі ч ної рі в но ва ги та ре а ль ної
са мо оці н ки. 

Про те під го то в ка фа хі в ців та ко го про фі лю та ви зна чен ня їх -
ніх фу н к цій є до во лі про бле ма ти ч ни ми. Дис ку сія стає осо б ли во
го с т рою ще й че рез те, що охо п лює над то рі з ні сфе ри ді я ль но с -
ті. Най бі ль ше роз бі ж но с тей у по гля дах і су пе ре чок як се ред ме -
ди ків, так і се ред пред ста в ни ків біб ліо ло гії, ви кли кає факт під -
го то в ки та ких фа хі в ців на ба зі бі б лі о те ко зна в чих на вча ль них
за кла дів.

Ха ра к те ри зу ю чи біб ліо те ра пе в та, слід від зна чи ти, що
це має бу ти лю ди на, зда т на від гу ку ва тись на про бле ми ін -
шої лю ди ни, ко му ні ка бе ль на, спро мо ж на на ла го ди ти ко н -
такт як з осо бою, яка по тре бує до по мо ги, так і з рі з но ма ні т -
ни ми ад мі ні с т ра ти в ни ми слу ж ба ми. Те о ре ти ч на під го то в ка
та ко го спе ці а лі с та по ви нна бу ду ва ти ся на знан ні ос нов пси -
хо ло гії, пе да го гі ки та лі те ра ту ро знав с т ва. 

У Поль щі фа хі в ців� бі б лі о те ра па в тів го тує Поль сь ке біб ліо -
те ра пе в ти ч не то ва ри с т во. На ор га ні зо ва них то ва ри с т вом ку р -
сах роз ши рю ють свої знан ня вчи те лі, ви хо ва те лі та ор га ні за то -
ри по за кла с ної ро бо ти (з ви щою осві тою). Як що все бі ль ше
фа хі в ців, ко т рі пра цю ють з хво ри ми лю дь ми, осо ба ми з фі зи ч -
ни ми ва да ми та їх ні ми сі м’я ми, си с те ма ти ч но під ви щу ва ти -
муть свою ква лі фі ка цію са ме у на пря мі біб ліо те ра пії, то, мо ж -
ли во, цей фах ста не до ко на ним фа к том. Від по ві д но, пра ця бі б -
ло те ра пе в та пе ре ста не ви кли ка ти сум ні ви що до до ці ль но с ті
сво го іс ну ван ня та шля хів під го то в ки. 

При ско ре ний роз ви ток на у ки та впро ва джен ня но вих тех -
но ло гій  спри я ють ство рен ню но вих спе ці а ль но с тей і про фе сій.
Но во вве ден ня не оми на ють і бі б лі о те ки та осе ре д ки на у ко вої
ін фо р ма ці ї. На жаль, не всі ін но ва ції зна хо дять по ки що ві до -
бра жен ня в офі цій них до ку ме н тах Поль щі, що ви зна ча ють пе -
ре лік про фе сій та мі с тять їх ні ха ра к те ри с ти ки. З офі цій но го бо -
ку ви гля дає так, ні би у біб ліо те ч ній сфе рі все за ли ша єть ся не -
змін ним і за сти г лим. Та змі ни від бу ва ють ся, хо ча, мо ж ли во, не
так шви д ко і не в тих об ся гах, як цьо го хо ті ло ся б.

Єди не, з упе в не ні с тю мо ж на ска за ти, що при сто су ван ня чи
збли жен ня спе ці а ль но с тей спо рі д не них про фе сій від по ві дає
ви мо гам ча су, зо к ре ма, у кон текс ті сві то вих ін те г ра цій них про -
це сів. 
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ЛАНУВАННЯ – не від’ єм на скла до ва управ лін ня бі б лі о -
те кою, яка спря мо ва на на ви зна чен ня її пе р с пе к ти в них
за вдань та ор га ні за цію по то ч ної ро бо ти. 

План діяльності бі б лі о те ки – це си с те ма вза є мо по -
в’я за них, об’ єд на них за га ль ною ме тою пла но вих за вдань, які
ви зна ча ють по ря док, те р мі ни і по слі до в ність ви ко нан ня ро біт,
про ве ден ня рі з но ма ні т них за хо дів. 

При пла ну ван ні  не об хід но ви хо ди ти, перш за все, з  су с пі -
ль ної мі сії бібліотеки, ста в ля чи пе ред нею стра те гі ч ні ці лі, ак це -
н ту ю чи ува гу на пріо ри те т них і по то ч них за вдан нях, ті с но по в’я -
за них з її ста ту т ни ми фу н к ці я ми, окре с лю ю чи на пря ми ді я ль -
но с ті, чі т ко фо р му лю ю чи і те ма ти ку, і зміст.

При сту па ю чи до пла ну ван ня, та кож не об хід но ви зна чи ти:
– фо р ми і ме то ди ро бо ти;
– її об ся ги, що  від би ва ють ся в си с те мі пла но вих по ка з ни -

ків;
– тру до ві, ма те рі а ль но� те х ні ч ні і фі нан со ві витра ти, не об -

хід ні для ви ко нан ня пла но вих  за вдань.
У біб ліо те ч ній прак ти ці за сто со ву ють ся рі з ні ви ди пла нів:
1. За те р мі на ми ви ко нан ня, що ді лять ся на пе р с пе к ти в ні

(стра те гі ч ні) і по то ч ні (рі ч ні, ква р та ль ні,  мі ся ч ні);
2. За об ся гом пла но ва ної ро бо ти – план бі б лі о те ки, стру к -

ту р но го під роз ді лу та  ін ди ві ду а ль ний план пра ців ни ка уста но -
ви.

Ці пла ни – рі з но го на по в нен ня й три ва ло с ті. Во ни ма ють
ви зна че ні спе ци фі ч ні фу н к ції і по кли ка ні за без пе чи ти в су ку п -
но с ті пла но мі р ність і зла го дже ність в управ лін ні бі б лі о те кою та
її роз ви ток.

Ос но в ним і обо в’я з ко вим для всіх бі б лі о тек є рі ч ний план.
Йо го під го то в ка по тре бує ве ли кої про ду ма ної ро бо ти. Про цес
на пи сан ня рі ч но го пла ну по чи на єть ся во се ни з пе ре гля дан ня
пла но во� зві т ної до ку ме н та ції за ми ну лий рік, озна йо м лен ня з
ма те рі а ла ми що до до сві ду ро бо ти ін ших бі б лі о тек, про фе сій -
ною пре сою, ре ко ме н да ці я ми ме то ди ч них центрів і ви вчен ня
ка ле н да ря зна мен них і па м’я т них дат на на сту п ний рік.

Ва ж ли вою про бле мою рі ч но го пла ну ван ня є об ґру н ту ван -
ня об ся гу ро бо ти  бі б лі о те ки. Ви зна чен ня бю дже ту ро бо чо го
ча су  і йо го  ви трат  до по ма гає  не тіль ки пра ви ль но роз ра ху ва -
ти об сяг ро бо ти, але й рі в но мі р но роз по ді ли ти йо го між стру к -
ту р ни ми під роз ді ла ми та окре ми ми пра ців ни ка ми для бі б лі о -
тек, які ма ють стру к ту ру і, від по ві д но, штат. Для то го, щоб ро -
бо чий час від по ві дав фа к ти ч ним мо ж ли во с тям бі б лі о те ки, по -
трі б но по пе ре дньо ви зна чи ти йо го бю джет, тоб то кі ль кість
днів (го дин), які пра ців ни ки по ви нні  від пра цю ва ти про тя гом
ро ку, за умо ви до три ман ня ст. ст. 50�53, 67 і 73 КЗпП Укра ї ни.

Для при кла ду на во ди мо ме то ди ку роз ра ху н ку ре а ль но го
рі ч но го бю дже ту ро бо чо го ча су пра ців ни ків На ці о на ль ної па р -
ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни,  для яких вста но в ле но 5�ден -
ний ро бо чий ти ж день з 2�ма ви хі д ни ми дня ми. 

Три ва лість ро бо чо го ча су пра ців ни ків бі б лі о те ки скла дає
40 го дин на ти ж день (ча с ти на пе р ша ст. 50 КЗпП Укра ї ни). 

Із за га ль ної кі ль ко с ті днів ро ку ви ра хо ву ють ся та кі по ка з -
ни ки: кі ль кість ви хі д них днів; чи се ль ність свя т ко вих днів (ст.
73 КЗпПУ; 1 сі ч ня – Но вий  рік,  8 бе ре з ня – Між на ро д ний жі -
но чий  день, 1 і 2 тра в ня – Дні між на ро д ної со лі да р но с ті   тру -
дя щих,  9  тра в ня – День  Пе ре мо ги,  28 че р в ня  –  День  Кон -
сти ту ції  Укра ї ни,  24 сер п ня  –  День не за ле ж но с ті Укра ї ни).
Ро бо та та кож не здій с ню єть ся у  дні  ре лі гій них  свят (чи с ло мі -
ся ця, на яке при па дає свя то: 7 сі ч ня – Рі з д во Хри с то ве, Ве лик -
де нь, Трій ця). Як що свя т ко вий день збі га єть ся з ви хі д ним (ст.
73 КЗпПУ), ви хі д ний  день пе ре но сить ся на на сту п ний пі с ля
свя т ко во го (ча с ти на 3 ст. 67 КЗпПУ).

Вра хо ву єть ся  та кож кі ль кість пе ред свя т ко вих днів, на пе -
ре до дні яких ро бо чий день ско ро чу єть ся на 1 год. (ст. 53 та ст.
73 КЗпПУ).

На при клад, у 2008 ро ці 366 днів, із них 104 – ви хі д ні, 10 –
свя т ко вих та 5 днів, три ва лість яких ско ро че но на 1 год. 

З р о  б и  м о
не об хід ні роз -
ра ху н ки:

366 – 104 – 10  =  252 ро бо чі дні;
252 ро бо чі дні х  8 год. = 2016 год.;
2016 год. – 5 год. = 2011 год. (5 пе ред свя т ко вих днів, три -

ва лість яких ско ро че но на 1 год.).  Та ким  чи ном,  по пе ре дній
рі ч ний  бю джет  ро бо чо го  ча су  1  пра ців ни ка  НПБУ у 2008 ро -
ці скла дає 2011 год. (див. таб ли цю на с. 30).

При пла ну ван ні рі ч ної ро бо ти на 1 пра ців ни ка, за За ко ном
Укра ї ни „Про від пу с т ки”, від за га ль ної кі ль ко с ті  ро бо чих днів
(го дин) осо ба, яка від по ві дає за скла дан ня рі ч но го пла ну ро -
бо ти бі б лі о те ки, по ви нна ви ра ху ва ти кі ль кість ро бо чих днів і
го дин за ле ж но від мі ся ця, в яко му бу де  на да но:

– що рі ч ну ос но в ну від пу с т ку (ст. 6 цьо го За ко ну) – три ва -
лі с тю 24 ка ле н да р ні дні;

– до да т ко ву від пу с т ку пра ців ни кам з не но р мо ва ним ро бо -
чим днем (сю ди від но сять ся і біб ліо те ч ні пра ців ни ки) – три ва -
лі с тю 7 ка ле н да р них днів від по ві д но до вста но в ле но го пе ре лі -
ку по сад, ро біт та про фе сій (ст. 7 цьо го За ко ну та га лу зе ва Уго -
да між МКТ Укра ї ни та ЦК ППК);

– до да т ко ву від пу с т ку у зв’я з ку з на вчан ням у ви щих за -
кла дах осві ти і ас пі ра н ту рі для скла дан ня за лі ків та іс пи тів 
(ст. 15 ЗУ „Про від пу с т ки”, ст. ст. 216, 217 КЗпПУ);

– до да т ко ву  від пу с т ку (в кі ль ко с ті 7 ка ле н да р них днів) для
ма те рів, які ма ють двох і  бі ль ше ді тей ві ком до 15 ро ків (ст. 19
ЗУ „Про від пу с т ки”);

– від пу с т ку у зв’я з ку з ва гі т ні с тю та по ло га ми (ст. 17 ЗУ „Про
від пу с т ки”);

– від пу с т ку для до гля ду за ди ти ною до до ся г нен ня нею
три рі ч но го ві ку  (ст. 18 ЗУ „Про від пу с т ки”);

– від пу с т ку без збе ре жен ня за ро бі т ної пла ти (ст. 25 ЗУ
„Про від пу с т ки”).

З ме тою спри ян ня ре гу лю ван ню ви ро б ни чих, тру до вих та
со ці а ль но� еко но мі ч них від но син між ад мі ні с т ра ці єю і тру до -
вим ко ле к ти вом бі б лі о те ки має бу ти укла де ний  ко ле к ти в ний
до го вір, в яко му бу дуть обу мо в ле ні всі ви ще пе ре ра хо ва ні ви -
ди від пу с ток із ви зна чен ням дже рел та ме ха ні з мів їх ньо го на -
дан ня.

Пла ну ван ня з вра ху ван ням норм ви ро бі т ку від по ві д но до
фо н ду ро бо чо го ча су до зво лить пра ців ни кам ре а ль но ви ко на -
ти план ро бо ти бі б лі о те ки та спри я ти ме кра щій ор га ні за ції
пра ці, що до по мо же ра ці о на ль ні ше ви тра ча ти ро бо чий час. 

Рі ч ний  план ро бо ти із за сто су ван ням  норм ви ро бі т ку скла -
да єть ся та ким чи ном:

– ви зна ча єть ся рі ч ний бю джет ро бо чо го ча су;
– ви зна ча ють ся ос но в ні по ка з ни ки ро бо ти, що ві до бра жа -

ють усі  біб ліо те ч ні про це си, і но р ми на їх нє ви ко нан ня;
– ви зна ча ють ся рі ч ний об сяг ро бо ти за ко ж ним на пря мом

і тру до ви т ра ти;
– зві ря ють ся роз ра хо ва ні по тре би ро бо чо го ча су, який не об -

хід ний на ви ко нан ня за пла но ва но го об ся гу ро біт, з фо н дом ре а ль -
но го рі ч но го бю дже ту ро бо чо го ча су і, при не об хід но с ті, здій с ню -
єть ся  від по ві д не ко ри гу ван ня.

На сьо го дні ви ни к ла на га ль на по тре ба пе ре гля ду норм ча су на
ос но в ні проце си біб ліо те ч но� бі б лі о г ра фі ч ної ро бо ти. З ме тою їх -
ньої ап ро ба ції  Мі ні с тер с т во куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни ви да ло
На каз „Про 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” № 496 від 19.07.2005. Тим ча -
со ві при мі р ні но р ми ча су бу ло про ана лі зо ва но в На ці о на ль ній па -
р ла ме нт сь кій біб ліо те ці Укра ї ни, На ці о на ль ній біб ліо те ці Укра ї ни
для ді тей, Дер жа в ній іс то ри ч ній біб ліо те ці Укра ї ни, Дер жа в ній біб -
ліо те ці Укра ї ни для юна ц т ва, Оде сь кій дер жа в ній на у ко вій біб ліо -
те ці ім. М. Горь ко го, Ха р ків сь кій дер жа в ній на у ко вій біб ліо те ці 
ім. В. Ко ро ле н ка, ре гі о на ль них та об ла с них уні вер са ль них на у ко -
вих бі б лі о те ках, а зго дом на пра в ле но до Мі ні с тер с т ва куль ту ри і
ту ри з му Укра ї ни для до опра цю ван ня.

ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ 
РОБОЧОГО ЧАСУ БІБЛІОТЕКИ

ПП ЛЛ АА НН УУ ЄЄ ММ ОО
РР ОО ББ ОО ТТ УУ

ПП
Р. Миколенко
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Таб ли ця

ИВЧЕННЯ іс то р ії  Украї ни і малої Батьк ів щи ни  – міст а Чер-
н івців,   по пуляриза ц ія   традицій, культурних цін нос те й, на -
д ба н их  наро до м  про тягом  с т ол іть,  є одним   із най го ловні -
ши х завда нь Чернівецької міської центра лізованої  біблі о-

т еч ної системи. 
З  огляд у на  це,  п рацівни ки  ЦМБ нам агають ся наповнити но -

ви м з мі стом ма со ві  за ходи,  ро зкрити щось  но в е, до  ць ог о  не ві -
до м е,  п ро своє  міст о, ві дш укують т акі відомо сті й по пул яр -
изують  їх т а ки м  чином,  щ об  це  пробуд жув а ло  у ко р истувачів і н -
те рес  до кра єз на в чої літе ра ту ри,   сп онукал о д о  в ив чення і ст ор і ї,
трад иц і й, звич аїв, су ча сн ого  життя  Черн ів ці в.   

Ф ормуван ня к р а єзнавч ого  фонду бібліотеки з д ійснює ться в
іс торичному, н аро до знавчом у,  географіч ном у, еко логічно му  ас -
пе к  тах . Також пр иділяється  ува га лі т ер а ту рному к ра є знавству,
в и данням  п ро вид ат ни х  л юдей  р ід ного кра ю,  пр ис вяченим  ю ві -
леям та  з наменн им  д а там.

Вел ике  значе нн я при цьо му  м а є  співпра ця  бі бліоте ки  з облас -
ни м крає з на в чим музеєм, літературним  м узе єм  О. Коб и лянсь к ої ,

музеє м В. Івас юк а, нап олег -
лива,   пос тійна  робота з 
п едк ол е к тиво м, учнів ською
молод дю ,  ш кільн ою  б і бл іотеко ю ЗОШ  № 24  ім. О. Коб илянс ької.

Місто  Че рн івці стоїть на  по розі  с во го 600 �лі тнього ювіле ю,  що
відзн ач а тиметь с я в 2008  роц і.  На довг о му істор ич ному шляху
в оно пережило багато  п од ій,  тут зал иш и ли свій сл і д немало  яс -
кра ви х пост атей –  г р омадських,  к ультурних ді яч ів, пис ьменник ів
Украї ни та   Європи, таких як: Ю .  Фед ьк ович,  М. Е м і н е  ску, І.  Ф ра н -
ко, О . Кобил янськ а,  Леся Укр аїнка. Водноч ас ціла  н изк а  ім ен 
л ише зар а з по ве р тають ся до н ас  у  на зв ах  перей м ен о   в аних ву-
ли ц ь,  меморіаль ни х  д ошка х, пам ’ ят никах. Ц е  п е рший б у к ови нс ь -
кий п равослав ни й м ит рополит  Є вг ен (Гак м ан), ви з на ч ний
греко�катол и  ц ьк ий мит ро по л ит  А. Ш еп тиц ьк ий, най з аслуже ні -
ший бургом іст р Ч ер нівців  ав ст рі йс ь кої до би А. Ко хановськ ий, лі-
т о писець  м і ст а проф е сор Р. Ф.  Кайндль, укр аї н сь кий   інтеле кт у ал
європе йсь ко го рівн я п ро фесор   С.  Смал ь �Сто ць кий,  ні мецьк ом ов -
ний  поет П .  Цела н,  т в орець нової у кр а їнської пісні  В . Івас ю к.

ВВ
Н. Біляк

УУ ВВ АА ГГ АА !!   ДД ОО СС ВВ ІІ ДД !!„VIRIBUS UNITUS” 1

(З досвіду краєзнавчої роботи Чернівецької ЦМБ)

1 Спільними зусиллями



4’2007 (38)    31

Бібліот ечні  прац івники   різними  форма ми і м е то д ам и  намагають -
с я  донест и  ві домості  п р о ці с л ав етні  і ме н а в історії мі ста до   св оїх
краян, к о рист ув ачів ЦМ Б. 

Бібліоте карі також с тавлять  пе ред собо ю   завдання осмисли ти
унікал ьну к ул ьтурну  спадщ ин у  Ч е рн і вців, яка є плодом діа ло гу і 
с півпраці г ор одян,   на ле ж них до  різних е тносів, кон ф есі й, тр а ди-
ц ій. Своїм  м ир ним с пі вж ит тя м  в он и пода ли   зра зок тол е рантн ос ті,
якої  й  нині  так  і нколи  бра ку є на Старом у  к о нт иненті. Отже,
йдеться  п ро  ос мислен ня  Ч ернівців  я к фено мену ба га т ок ультур-
н ого  прикорд о нн я у с е рці Єв ропи.

Спільни ми  зу с иллям и прац івники Ц МБ і бі блі от ек и  ЗОШ 
№ 24  ім . О .  Коби л янськ ої вихо вую ть   у ч ит а чі в   лю бо в, бере ж-
л иве ста в ле ння д о  рідног о міст а,  й ого  краси ,  в і дкриваючи  й ог о
знов у і з но ву,  у доскон а лю ючи та  впров ад жую чи  різні форми
біб ліотечно�біб ліо графічної р оботи. Особл иво вел ик а   увага
пр и   діляється  т вор чо сті та життє в ому шляху бу ко винсько ї
„орлиці”  Ольги Коб илянсь кої,  ад же  ш кола,  з  якою с пі вп рацює
ЦМ Б,  носить ім’ я  нашої сл аветної земля чки .

О. Кобиля нсь к а...  Її  творчіс ть все б іл ьше і частіше прит яг ує
до с ебе ув аг у чит ац ького заг ал у. Здавалося  б, доробо к  ц ієї
відомої  всьому с віту  пис ьменниці вже  п овністю в ив чено,  п ро т е
це далек о  не  так,  і   прогали н и  у  даній  ц ар ині існу ють щ е в ел икі,
т а  їх не обхідно запо в ню вати. ЦМБ с піл ьн о зі  шкіль н ою  бі бл і о -
текою, викладачами ка фе дри україн сь ко ї  лі терату р и докла да -
ють ба га то зус ил ь, щоб  д і ял ьні ст ь  з   п оп ул я ри зації  тв орчості
письмен ниці була різ ноплан овою,  ц ік ав ою, піз на ва ль н ою, з в и -
к о ристанням  р і  зних фор м  і м ет одів м ас о вої ро б оти, до ві д ко -
во�біблі огр а фічно го апарату .  Та к,  для учн ів 10�11  класів  б уло
орга ні зовано  літе ра ту рну конференц ію за по ві стю О.  Ко би ля -
нсько ї  „Апосто л  че р ні”, події якої  с півзв учні т ому,  що  відб уває-
т ься  в наші й  державі   сьогодні .  Ш колярі в  було под і л ено на тр и
групи –  критик ів, л іт ера ту ро знавці в, драматур гів . З їх нь ої  точки
зо р у  розгля да лися т а кі  п ит а ння:  « „А по с тол черн і” – духовний за -
п овіт украї нц ям»,  « Роман  О л ьги Коб ил янс ьк ої –  прикл ад   с тв о   -
р е нн я   характ е ру українсь кої  нації», « Ук раїнс ька інт ел і генція :
єдиний о рг анізм, здатн ий до с ам ос ті й ного ку ль турно го й по-
л іти чн ого жит тя »,   «Тема  неза ле ж но сті     Ук раїни    в   повісті   О. Ко -
бил янс ьк ої  „ Ап ос тол ч е рн і” ».   Від по   ві дн о  до  теми   б ул о  офор -
м л ено  чита ль н ий  зал бібліотеки, яки й при красили вишитим и
ру ш никами, пор тр ет ами О . К об ил ян сь кої;   було ві дт в ор ено к у -
точок її  р об оч ог о кабі н ет у.  Під час кон фе ренці ї  було п ок аз ано
ін сцені зова ні ур ивки з  „Апост ол а черні”, ек сп он ув алася   к ни ж -
ко во�іл юс т ра тивна   ви ст ав к а�п ер со на л ія  „ Сла ва  Буковини,  ім’ я
якій Ол ьга ”. 

Доброю  тр ад ицією ст ал и зустр і чі чита чів бібліотеки з В о ло -
димиром  В оз нюком –  д ир екторо м Літер ату рн о�меморіальног о
музею О . Кобил я нської, за служени м  пр ацівни ко м  к ультури
України ,  п исьмен ни ком,  поето м,  дослідн ик ом  жи тт євого  і  т во-
рчого  шляху пис ьме нниці. Під час однієї  з  т аких т во р чих зу ст річей
від була с я  презент ац ія  кн иги В .  Возню к а „Буковин сь кі  ад реси 
О. Ко би ля нс ької”  (Ч ернівц і:  Книга  21  сто ліття, 2006.  –  27 6 с.).

Під  час тр ади ці йних зу ст р ічей  з прац ів н ик ами Л іт ер а ту рно�
м  еморіаль но го   музею  О. К об ил ян ської  чит ач і д із наються про
дитячі та юнацькі роки письменниці, знайомляться з архівними
до ку ментами тощо. А нещодавно  працівникам музею було
подаровано книгу О. Кобилянської „Зе м ля” 1956 ро ку ви дан ня. 

Що ро ку про во дить ся Ти ж день лі те ра ту ри рі д но го краю, в
ра м ках яко го офо р м лю ють ся те ма ти ч ні пе ре гля ди крає зна в чої
лі те ра ту ри, при свя че ні О. Ко би лян сь кій та її тво р чо му до ро б ку.

У за лах шкі ль ної книгозбірні, Центральної міської біб лі о -
теки чи та чі по стій но зве р та ють ся до ма те рі а лів про О. Ко би лян -
сь ку, що вмі щу ють ся на сто рі н ках бу ко вин сь кої преси. Все це
ре те ль но зби ра єть ся в те ках під за га ль ною на звою „Ві до мі і ма -
ло ві до мі да ні про О. Ко би лян сь ку та її рі д них” і ча с то ви ко ри с -
то ву єть ся при на пи сан ні ре фе ра тів, у до слі джен нях мі с це вих
крає зна в ців. Ве ли ка ча с т ка крає зна в чих ма те рі а лів, які є в шкі ль -
ній біб ліо те ці, – ре зуль тат за лу чен ня до по шу ко вої ро бо ти уч нів,
а в ЦМБ – пра ців ни ків бі б лі о те ки та її дру зів. 

Ва го мий до ро бок у ба га тій куль ту рі на шо го краю на ле жить
пред ста в ни кам рі з них на род но с тей, що спо кон ві ку жи вуть на
цій ма льо в ни чій зе м лі. Во ни за слу го ву ють на ува гу, то ле ра н т не
ста в лен ня до се бе, на ви вчен ня їх ньої тво р чо с ті. Не що да в но,

ра зом із ка фе д рою іс то рії ЗОШ № 24, пра ців ни ки ЦМБ під го ту -
ва ли і про ве ли лі те ра ту р но� по шу ко ву ма н д рі в ку за кни гою 
Г. Дро з дов сь ко го „То ді в Че р ні в цях і до вко ла” (Че р ні в ці: Мо ло -
дий бу ко ви нець, 2001. – 256 с.) з використанням по бу то вих ре -
чей, ко с тю мів рі з них на род но с тей, фра г ме н тів їх ніх зви ча їв, ста -
ро вин них ли с ті вок.

Зав жди ці ка во і не ор ди на р но про хо дять за сі дан ня лі те ра -
ту р но� ми с те ць кої ві та ль ні при бібліотеці, які при свя чу ють ся
жит тю і тво р чо с ті ві до мих су час них бу ко вин сь ких пись мен ни -
ків, по етів: Т. Се ве р нюк, О. До в гань, Р. Бо лю ха, О. Се н чи ка, 
В. Во з ню ка, М. Бу ч ка, Г. Та ра сюк, М. Ма ті ос. Їм пе ре дує се р йо -
з на під го то в ча ро бо та,  до якої за лу ча ють ся і чле ни шкі ль но го
то ва ри с т ва „По шук”, біб ліо течної ра ди, вчи те лі , уча с ни ки лі -
те ра ту р но� те ат ра ль но го гу р т ка. Од не із за сі дань на чи с лен ні
про хан ня чи та чів бу ло при свя че но іс то рії Бу ко ви ни
1930�1970�х рр., від тво ре ній у ро ма ні М. Ма ті ос „Со ло д ка Да -
ру ся”, за який пись мен ни ці при су дже но На ці о на ль ну пре мію
Укра ї ни іме ні Та ра са Ше в че н ка.

При ді ляється зна ч на ува га і по пу ля ри за ції тво рів лі те ра ту ри,
те а т ра ль но го, му зи ч но го, об ра зо т во р чо го ми с те ц т ва кра ю за до -
по мо гою та ких форм ро бо ти, як лі те ра ту р но� му зи ч ні жу р на ли,
ми с те ць кі го ди ни, лі те ра ту р но� ми с те ць кі ве р ні са жі, ми с те ць кі
пор т ре ти. З них чи та чі ді з на ли ся, зо к ре ма, про ви да т но го спі ва ка
Йо зе фа Шмі д та, ком по зи то ра, спі ва ка,  ле ге н ду укра ї н сь кої пі с ні
В. Іва сю ка. У чи та ль но му за лі ЦМБ вже ба га то ро ків існує лі те ра ту -
р но� му зи ч ний жу р нал „Во ло ди мир Іва сюк. Жит тя як пі с ня” (йо го
сто рі н ки: „Ве с ня ний па рус укра ї н сь кої пі с ні”, «„Че р во на ру та” – си -
м вол укра ї н сь кої пі с ні», „З ним бу ло сві т ло і ра ді с но”). 

„Я при йду до те бе кві та ми” – та ка на зва ми с те ць кої го ди -
ни, під час якої зву чить роз по відь про На та л ку Яр мо ль чук – ху -
до ж ни цю, яка пи са ла ві р ші, по ете су, ко т ра ма лю ва ла ка р ти ни.
Чи та чі зав жди ді лять ся сво ї ми вра жен ня ми від її тво р чо с ті у
спе ці а ль но му зо ши ті. Так, про ка р ти ну „До ро га до хра му”
хтось із них фі ло соф сь ки за ува жив: „Та зи мо ва до ро га до хра -
му – то за сти г лі сльо зи про чан”.

До б рою тра ди ці єю ста ла пу б лі ка ція  тво р чих ро біт уч нів, чи та -
чів ЦМБ у шкі ль ній пе рі оди ч ній лі те ра ту р ній збі р ці „Пе р во ц віт”, які
сві д чать про пе р ші здо бу т ки юних на лі те ра ту р ній ни ві, їх нє вмін ня
во ло ді ти сло во м. Де які ав то ри, як, наприклад, Ма р’ян Ла за рук,
Ро ман Ста д ник, те пер ус пі ш но дру ку ють ся на сто рі н ках „Бу ко вин -
сь ко го жу р на лу”. 

У чи та ль но му за лі бібліотеки пред ста в ле но по стій но ді ю чу
кни ж ко во� ілю с т ра ти в ну ви ста в ку� по до рож „Че р ні в ці: шлях че рез
сто літ тя. 1408–2008”. За вдя ки по шу ко вій ро бо ті уч нів ЗОШ № 24,
крає зна в ців� чи та чів та пра ців ни ків бі б лі о те ки ство ре но від по ві д -
ний банк да них, ку ди увійш ли ви сло в лю ван ня ви да т них лю дей
про наш край і Че р ні в ці. Ось де які з них: „Це мі с то – на пів до ро зі
між Ки є вом і Бу ха ре с том, між Кра ко вом і Оде сою бу ло не гла с ною
сто ли цею Єв ро пи” (Гео рг Гай кен). „Не знаю за що, але Че р ні в ці я
ду же лю б лю” (Бог дан Ле п кий). „Го ло в не мі с то ці єї про ві н ції Че р -
ні в ці ці ка ве для укра ї н ців тим, що во но є єди ним єв ро пей сь ким
мі с том, де укра ї н сь ка мо ва при йн я т на всю ди” (Ле ся Укра ї н ка).

Різнопланові форми крає зна в чої ро бо ти до по ма гають зна -
йо ми ти ко ри с ту ва чів із сла ве т ни ми сто рі н ка ми жит тя мі с та, йо -
го ви да т ними ме ш ка н цями. Зав жди ви кли ка ють ін те рес ве чо -
ри� зу с т рі чі з пра ців ни ка ми об ла с но го ар хі ву „Хто не знає сво го
ми ну ло го, той не ва р тий май бу т ньо го”; крає зна в чі го ди ни „Про -
гу ля н ка ста рим мі с том”, „І с то рія краю в ле ге н дах і пе ре ка зах”,
лі те ра ту р ні по до ро жі в іс то рію „Сла в не мі с то над Пру том”, „І м’я,
що зро ди ло ся в шу мі лі су”, лі те ра ту р но� ми с те ць кі ком по зи ції,
ве чо ри „Че рез  мі с ток  па м’я ті: І. Ві ль де і ро ди на Іва сю ків”, „Не
зо рі па да ють із не ба, зір ки ідуть на не бе са”, при свя че ні В. Іва сю -
ку, І. Ми ко лай чу ку, Н. Ярем чу ку, пре зе н та ції „Ска р би лю бо ві і
до б ра”  то що.

По в но та й опе ра ти в ність за до во лен ня за пи тів ко ри с ту ва чів
бібліотеки з крає зна в чих пи тань за без пе чу ють ся за вдя ки ак ти в -
но му ви ко ри с тан ню еле к т ро нних ре сур сів. Ство ре ний за ко ш ти
По со ль с т ва США на ба зі ЦМБ Ін тер нет� центр (про ект „І н те р нет
для чи та чів пу б лі ч них бі б лі о те к. LЕ АР”) на дає до ступ чи та чам до
ре сур сів сві то вої Ме ре жі. Для зру ч ної на ві га ції в них у при мі щен -

У
В

А
Г

А
! 

Д
О

С
В

ІД
!



32 4’2007 (38)    

ні чи та ль но го за лу, на або не ме н ті, в біб ліо гра фі ч но му від ді лі, в Ін -
тер нет� це н т рі роз мі ще но крає зна в чі біб ліо те ч ні від си лан ня, на -
при клад та кі: «Вас не за ли шає бай ду жим до ля рі д но го мі с та? Від -
ві дай те сайт управ лін ня еко ло гії та при ро д них ре сур сів у Че р ні ве -
ць кій об ла с ті (http://www.есоlogу.сv.uа) »;  «Про ж ит тя   рідног о к -
раю Ви може т е  д ізнатися, відвідав ш и   о ф і ційний с а йт Чернівці в
(h t tр: // w ww.сіt у .сv.u а)».

Давній герб Чернівців міст ив гасло  л ат иною  „Vi ri bus uni tus”,
щ о  означає  „ Сп і ль н и ми зус ил л ями”. Саме у так ом у спів робітн и -
цтві,  го т уючись до 6 00 �річн о го   юв ілею міста, фахівці Ц МБ, ш кі -
льної біб ліо т ек и ЗОШ  № 24 і м.  О .  К оби ля нс ьк о ї,  к раєзн авчого
му зе ю,  лі терату рно �м еморіа ль ного  музею О. Коб илян -
ської  до кладаю ть  багато  зу силь для  р о зкритт я  с торіно -
к  історії  кр а ю  і рідного  мі с та.У
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С ТОРИЧН О скл а лося т ак, що У кр аї на  є своєрідни м  пе ре х -
ре стя м кіл ь кох ц ив і лізацій,  я кі  об ’єдную ть  у  с обі різні  е  т  -
нічні та ре гі он альні суб ку ль ту ри. На  думку   де яких іст о ри -
ків  та  п о лі толог ів ,  така о с об л ивість м оже пр изводити  д о  

е тн іч них к он ф ліктів,   проте п ри к лад  найзах ід ні ш ог о рег іо ну
України  – Закарп а тт я  – пере ко нл и в о запере ч ує цю т е зу .

Пра ць овиті,   то л ерант ні, с кр омні, сповн ені  жи ттєвої  мудрості
люди н ашого к р аю над звича й но с хожі й  во дночас  зовсім  рі зн і.
Вони  р і зняться культур ою, мовою, р ел і гі єю, звичаями.  Та це  не
з а важа є  їм співісну ва ти і не тільки   зб ері га ти  в ік ами сво ї  т ра ди ц ії,
але й взаєм озбагач ув ат ис я, вз аємодоп ов н юва тись, а  в ід та к  п ро -
ду кувати нове.

Зак ар па ття – ба гат о на ціона льний край .  Т ут  п ро живають
представники пон а д  100 національ н остей, у т.  ч . 78,4% укр аї -
нців, 12,5%  угорців, 4,0%  ро сіян, 3,0% р у мунів, 1,1% ро мі в,
0,6%  сло в ак ів, 0 ,3% ні мц ів; 0,8 %  с кладают ь  представн ик и 
і нших  на р о ді в . 

Важлив им  ч и нн ик ом у зб е реженні  неко нфл ік тни х між наці -
о на льн их   взаємин стало  з акріплення прав  ус іх   етнічних   груп у
з ак о  нодавчи х а кт ах незалежн ої   Україн и,  п оч инаючи з  Д ек ла -
раціїп ро держав ни й  с ув ереніт ет, а пізні ш е – Зак он у  п ро   націо -
на льні м еншини в Укра їн і.   

Д е мократи ч ні пере т воренн я  за р оки н ез але жн ос т і Укр аї н и
сп рияли  п робудже нн ю  самос відомості нац іо на ль ни х  меншин,
з у мо вили їхні й  р ух  до са мо орга нізаці ї, е тнічн о го і культурно го
відро дж е нн я,  ви вч ен ня   рідної  м ови, створен ня  національно-
ку ль тур них т оварист в  т а  об ’єднань . 

Для з ад о воленн я  п от реб на ці он альни х  меншин  в  області  
сф о рмо ва н о  ун ікальн у м ережу ос віт ні х, кул ьт ур но �мистец ьких
закладів, громадських організацій. Серед яких  126 за га ль но ос -
ві т ніх шкіл, гі м на зій, лі це їв, 85 до шкі ль них за кла дів, 8 не ді ль -
них шкіл. В Ужго род сь ко му на ці о на ль но му уні вер си те ті від кри -
то ка фе д ри угор сь кої, ру мун сь кої, сло ва ць кої, ін ших мов та лі -
те ра тур. В учи ли щі куль ту ри – гру пу, де на вчан ня здій с ню єть ся
угор сь кою мо вою, го ту ють ся спе ці а лі с ти для клу б них за кла дів
та об ла с но го  угор сь ко го те а т ру.

Мо ва ми на ці о на ль них мен шин ви хо дить 30 пе рі оди ч них
ви дань; ве дуть ся пе ре да чі угор сь кою, сло ва ць кою, ні ме ць кою,
ру мун сь кою, ро сій сь кою мо ва ми, яким від пу ще но 45% ефі р -
но го ча су, ви ді ле но го для об ла с но го те ле ра ді о мо в лен ня. Діє 51
на ці о на ль но� ку ль ту р не то ва ри с т во; 407 ко ле к ти вів ху до ж ньої
са мо ді я ль но с ті пра цю ють в 94 бу ди н ках куль ту ри та клу б них
за кла дах і т. п. Цей пе ре лік мо ж на і да лі про до в жу ва ти.

По лі ет ні ч ність на се лен ня, ко р до ни з чо ти р ма дер жа ва ми –
Ру му ні єю, Уго р щи ною, Сло вач чи ною та Поль щею – на кла да ють
від би ток  на со ці а ль не та куль ту р не жит тя за ка р па т ців. 

Оскі ль ки пу б лі ч ні бі б лі о те ки об ла с ті впе в не но за яви ли
про се бе як про за га ль но до сту п ні центри ре гі о на ль ної ін фо р -
ма ції, про сві т ни ць кої ді я ль но с ті, по кли ка ні слу жи ти ду хо в но -
му са мо вдо с ко на лен ню, роз ви т ку зді б но с тей усіх верств на се -
лен ня, то все ва го мі шою стає роль кни го збі рень у збе ре жен ні
куль тур на ці о на ль них та ет ні ч них груп, що на се ля ють За ка р -
пат тя. 

На ці о на ль ні гру пи в мі с цях їх ньо го
ком па к т но го про жи ван ня об слу го ву ють
105 бі б лі о тек у 7 ра йо нах об ла с ті,  з них:
87 кни го збі рень – уго р ців, 5 – сло ва ків, 
5 – ні м ців, 8 – ру му нів. 

Ме то ди ч не за без пе чен ня ді я ль но с ті
бі б лі о тек  здій с ню ють від ді ли лі те ра ту ри
іно зе м ни ми мо ва ми та на у ко во� ме то -
ди ч ної ро бо ти За ка р пат сь кої ОУНБ 
(ЗО УНБ). Вони зо се ре джу ють ува гу на
пи тан нях, ко т рі спри я ють збі ль шен ню
по пу ля р но с ті бі б лі о тек се ред на се лен ня,
зро с тан ню їх ньої ро лі в со ці а ль но му та
еко но мі ч но му роз ви т ку на шо го ре гі о ну. З ці єю ме тою здій с ню -
ють ся ви ї з ди на мі с ця, про во дять ся се мі на ри� тре ні н ги, про фе -
сій не спі л ку ван ня під час днів ме то ди с та, за сі дань «кру г лих сто -
лів» то що. 

За уча с тю пред ста в ни ків об л де р жа д мі ні с т ра ції, гро мад сь -
ких ор га ні за цій, на у ко вців прой ш ли за хо ди з та ких про блем:
“Бі б лі о те ч но� ін фо р ма цій ний сер віс на до по мо гу на ці о на ль ним
мен ши нам ре гі о ну”, “Бі б лі о те ка – центр ді а ло гу куль тур на ці о -
на ль них груп об ла с ті”, “По пу ля ри за ція укра ї н сь кої куль ту ри
се ред на ці о на ль них мен шин об ла с ті”. 

На од но му з остан ніх за сі дань об го во рю ва в ся про ект “Ко н -
це п ції дер жа в ної мо в ної по лі ти ки Укра ї ни”.

Гео гра фі ч не роз та шу ван ня краю спри яє за ці ка в ле но с ті на -
се лен ня у ви вчен ні жит тя єв ро пей сь кої спі ль но ти. На яв ність в
об ла с ті на ці о на ль них мен шин, що проживають компактно, їх ні
ті с ні зв’я з ки (в т. ч. ро дин ні), до сить роз ви ну та стру к ту ра транс -
ко р дон но го спів ро бі т ни ц т ва зу мо в лю ють урі з но ма ні т нен ня те -
ма ти ки та зро с тан ня кі ль ко с ті ін фо р ма цій них по треб, а пар т -
нер сь кі зв’я з ки з кни го збі р ня ми Уго р щи ни, Сло вач чи ни, Ні -
ме ч чи ни, Поль щі, Ру му нії збі ль шу ють мо ж ли во с ті на ших бі б лі -
о те к.

Бе ру чи до ува ги, що єв ро пей сь ка ін те г ра ція за де к ла ро ва на на
най ви що му дер жа в но му рі в ні, і це за крі п ле но у від по ві д ній “Дер -
жа в ній про гра мі ін фо р му ван ня гро мад сь ко с ті з пи тань єв ро пей -
сь кої та єв ро а т ла н ти ч ної ін те г ра ції Укра ї ни на 2004–2007 рр.”,
на ша бі б лі о те ка під три ма ла про ект гро мад сь кої ор га ні за ції “Па -
но нія” в кон ку р сі про е к тів Між на ро д но го фо н ду “Від ро джен ня” і
отри ма ла спі ль ний грант на ство рен ня центру єв ро пей сь кої ін фо -
р ма ції на ба зі ОУНБ.

На ши ми пар т не ра ми ста ли: Го ло вне управ лін ня з пи тань
єв ро пей сь кої ін те г ра ції, зо в ні ш ньо еко но мі ч них зв’я з ків та ту -
ри з му об л де р жа д мі ні с т ра ції, За ка р пат сь ке об ла с не аге нт с т во із
за лу чен ня ін ве с ти цій та го с по дар сь кої ді я ль но с ті, ГО “За ка р -
пат сь кий ін сти тут по лі тич них до слі джень”,  Центр куль тур на ці -
о на ль них мен шин, ге не ра ль ні кон су ль с т ва Сло вач чи ни та Уго -
р щи ни, За ка р пат сь ка то р го во� про ми с ло ва па ла та, на ці о на ль -
но� ку ль ту р ні то ва ри с т ва, Асо ці а ція мо ло дих жу р на лі с тів� ку ль -
ту ро ло гів (КУБ).

Центр єв ро пей сь кої ін фо р ма ції роз по чав ро бо ту на ба зі Ре -
гі о на ль но го ін фо р ма цій но го центру бі б лі о те ки. Йо го пра ців ни -

ІІ

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

КК ОО НН ТТ ЕЕ КК СС ТТ ІІ

ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ 
ЯК ОСЕРЕДКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
І ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНИХ
ТА ЕТНІЧНИХ ГРУП ЗАКАРПАТТЯ

Л. Григаш
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ки за йма ють ся зби ран ням, об ро б лен ням, збе рі ган ням ін фо р -
ма ції з ши ро ко го спе к т ра про блем єв ро і н те г ра ції, а та кож ор га -
ні за ці єю до сту пу на се лен ня до ін фо р ма ці ї.

Вже ство ре но еле к т ро нний ка та лог, що на лі чує по над 400
по зи цій (еле к т ро нна ба за да них “EURO”), йо го роз мі ще но на
сай ті бі б лі о те ки, на спе ці а ль ній сто рі н ці “Центр єв ро пей сь кої
ін фо р ма ції”. Від ві ду ва чі центру ма ють без ко ш то в ний до ступ до
ре сур сів Ін тер не ту.

Для центру при дба но ксе рокс, но у т бук та му ль ти ме дій ний
про е к тор. Во ни  ви ко ри с то ву ють ся під час кон фе ре н цій,  ле к -
цій, кон су ль та цій про ві д них екс пе р тів з єв ро і н те г ра цій них та
єв ро а т ла н ти ч них пи тань. “Кру г лі сто ли”, се мі на ри, що  ор га ні -
зо ву ють ся  ГО “Па но ні я”, про во дять ся як на ба зі центру, так і  за
йо го ме жа ми, зо к ре ма, від кри то ін фо р ма цій ні зо ни на ба зі кра -
щих бі б лі о тек у ра йо нах, де ком па к т но про жи ва ють на ці о на ль -
ні гру пи. 

Для ко ри с ту ва чів та пра ців ни ків центра ль них ра йон них бі -
б лі о тек го ту ють ся біб ліо гра фі ч ні огля ди – дай дже с ти ‘’Укра ї на і
Єв ро па: про бле ми єв ро і н те г ра ції”, “Є ди на ро ди на: На ці о на ль -
но� ку ль ту р ні то ва ри с т ва За ка р пат тя” і т. ін.

Іс то рія роз ви т ку Ви но г ра дів сь ко го, Бе ре гів сь ко го, Ужго -
род сь ко го, Му ка чів сь ко го, Ра хів сь ко го, Сва ляв сь ко го, Тя чів сь -
ко го ра йо нів на си че на по ді я ми, що сто су ють ся рі з них ет но сів. З
ни ми по в’я за ні іме на багатьох ді я чів куль ту ри та ми с те ц т ва
кра ю.

Ши ро ке ви ко ри с тан ня іс то ри ч них ма те рі а лів, ак ти в на спів -
пра ця з гро мад сь ки ми ор га ні за ці я ми та куль ту р но� ос ві т ні ми то -
ва ри с т ва ми спри я ють урі з но ма ні т нен ню та по гли б лен ню змі с ту
ро бо ти пу б лі ч них бі б лі о тек ре гі о ну з від по ві д ною ка те го рі єю ко -
ри с ту ва чів. 

Чи с лен ні про сві т ни ць кі ак ції, се ред яких від зна чен ня по мі т -
них лі те ра ту р них юві ле їв, куль ту р них та іс то ри ч них по дій, по -
єд ну ють ся з по стій ною ін фо р ма цій ною ро бо тою, ді я ль ні с тю гу -
р т ків укра ї н сь кої мо ви на до по мо гу ко ри с ту ва чам, ко т рі во ло -
ді ють тіль ки рі д ною  мо во ю. Адже над зви чай но ва ж ли во, щоб,
ре а лі зу ю чи свої на ці о на ль но� ку ль ту р ні за ці ка в лен ня, во ни по -
чу ва ли се бе рі в но пра в ною скла до вою на ро ду Укра ї ни.

Оскі ль ки уго р ці – най чи се ль ні ша й най більш со ці а ль но та
куль ту р но стру к ту ро ва на на ці о на ль на гру па се ред мен шин об -
ла с ті, то са ме бі б лі о те ки, що об слу го ву ють угор сь ке на се лен ня,
на копичи ли рі з но ас пе к т ний до свід у цій спра ві.  Ва ж ли вим за -
вдан ням во ни вва жа ють ви вчен ня іс то рії, ет но гра фії, лі те ра ту -
ри, мо в них ха ра к те ри с тик уго р ців За ка р пат тя. 

Се к тор лі те ра ту ри угор сь кою  мо вою ЗО УНБ про во дить лі те -
ра ту р ні та іс то ри ч ні кон ку р си се ред до ро с лих і мо ло ді, ор га ні зо -
вує ма со ві пі зна ва ль ні за хо ди для уч нів се ре д ньо го та стар шо го
ві ку, осо б ли ву ува гу при ді ляє по пу ля ри за ції мі с це вих угор сь ких
ви дань.

По над 20 ро ків пра цює зна ний у ба га тьох кра ї нах да ле ко го
за ру бі ж жя  клуб ша ну ва ль ни ків угор сь кої куль ту ри іме ні ві до -
мо го на За ка р пат ті угор сь ко го пе да го га Гі зе ли Дра во ї. Клуб ті с -
но спів пра цює з 11 куль ту ро ло гі ч ни ми то ва ри с т ва ми уго р ців об -
ла с ті.

За вдя ки зв’я з кам із Мі ні с тер с т вом на ці о на ль ної куль ту р ної
спа д щи ни Уго р щи ни від діл лі те ра ту ри іно зе м ни ми мо ва ми на -
шої бі б лі о те ки отри мав без ко ш то в но біб ліо те ч ну про гра му
SZIREN, а ко ри с ту ва чі – до ступ до еле к т ро нної ба зи біб ліо те ч -
них ре сур сів Уго р щи ни за 1975–2000 рр.

На за про шен ня Спі л ки угор сь ких жу р на лі с тів та ГО “Де мо к -
ра ти ч на спі л ка уго р ців Укра ї ни” ЗО УНБ взя ла участь у про ве -
ден ні за хо дів За ка р пат сь ких днів угор сь кої куль ту ри в Укра ї ні,
що про хо ди ли цьо го ро ку з 7 по 13 сер п ня  у мі с тах Льво ві, Ки -
є ві, Сім фе ро по лі. В ра м ках ці єї ак ції бі б лі о те кою  ор га ні зо ва но
кни ж ко ву ви ста в ку,  пре зе н та ції кни ги угор сь ко го по ета� за ка р -
па т ця Дьо р дя Ду п ко, “Ко б за ря” Т. Ше в че н ка в пе ре кла дах Ла с -
ло Бал ли, ви дань угор сь ко� ук ра їн сь ко го ви да в ни ц т ва “І н те р -
мікс”.

12 ро ків то му бу ло ство ре но Асо ці а цію угор сь ких бі б лі о те -
ка рів За ка р пат тя (її очо лює за ві ду ва ч ка від ді лу лі те ра ту ри іно -
зе м ни ми мо ва ми ЗО УНБ Іло на Го р ват). Ос но в ни ми за вдан ня
цьо го об’ єд нан ня є:

– збе ре жен ня та по пу ля ри за ція угор сь кої куль ту ри, мо ви,
лі те ра ту ри;

– на ла го джен ня зв’я з ків та спів пра ця з бі б лі о те ка ми Укра ї -
ни, Уго р щи ни,  ін ших кра їн, куль ту р ни ми за кла да ми та ор га ні -
за ці я ми, що пра цю ють з угор сь ким на се лен ням;

– ви рі шення про бле ми по пов нен ня фо н дів угор сь ко мо в -
ною лі те ра ту рою та пе рі оди кою;

– за хист про фе сій них і гро мад сь ких ін те ре сів за ка р пат сь -
ких угор сь ких бі б лі о те ка рів;

– спри ян ня під ви щен ню про фе сій ної ком пе те н т но с ті ка д рів
бі б лі о тек, що об слу го ву ють угор сь ко мо в не на се лен ня.

При ко р дон не розташування об ла с ті спри яє уча с ті чле нів
Асо ці а ції в чи с лен них між на ро д них кон фе ре н ці ях та ін ших ак -
ці ях, що від чу т но до по ма гає ви вчен ню єв ро пей сь ко го до сві ду,
но ва цій у біб ліо те ч ній спра ві, на бу т ків у пи тан нях біб ліо те ч но го
об слу го ву ван ня на ці о на ль них мен шин. Так, про тя гом 2 ро ків
чле ни Асо ці а ції взя ли участь:

– у між на ро д ній кон фе ре н ції “Бі б лі о те ч не об слу го ву ван ня
на ці о на ль них мен шин у Ка р пат сь ко му Єв ро ре гі о ні” (м. Ні ре дь -
га за, Уго р щи на). Тут бу ло під пи са но уго ду про да ль шу фа хо ву
спів пра цю між Асо ці а ці єю угор сь ких бі б лі о те ка рів За ка р пат тя
та Спі л кою бі б лі о те ка рів Уго р щи ни; 

– у фа хо вій екс ку р сії до Се р бії, де озна йо ми лись з куль ту -
р ним жит тям ба га то на ці о на ль ної Се рб сь кої Воє во ди ни;

– у з’їз ді угор сь ких бі б лі о те ка рів, при свя че но му 200�річ  чю
На ці о на ль ної бі б лі о те ки Уго р щи ни ім. Ф. Се че ні.

Що рі ч но пра ців ни ки бі б лі о тек об ла с ті, які об слу го ву ють на -
ці о на ль ні мен ши ни,  бе руть участь у кон фе ре н ції бі б лі о те ка рів
у м. Чо н г рад, де за остан ні ро ки об го во рю ва ли ся те ми: “Бі б лі о -
те ки  в ін фо р ма цій но му су с пі ль с т ві”, “Но ві мо ж ли во с ті біб ліо те -
ч ної спів пра ці”, “Май бу т нє пу б лі ч них бі б лі о тек – спів пра ця з рі -
з ни ми вер с т ва ми су с пі ль с т ва”, “Роль пу б лі ч ної бі б лі о те ки у
збе ре жен ні на ці о на ль ної куль ту ри”.  

Сто со в но ж біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня ру мун сь ко го на -
се лен ня – дру гої за кі ль кі с тю на ці о на ль ної мен ши ни За ка р пат -
тя, ко т ра ком па к т но про жи ває в Тя чів сь ко му та Ра хів сь ко му ра -
йо нах, то бі б лі о те ки ще тіль ки на ла го джу ють пря мі зв’я з ки з ве -
ли ки ми кни го збі р ня ми та куль ту р ни ми центра ми Ру му ні ї. На
та ку си ту а цію, в пе р шу чер гу, впли ну ло те, що за ча сів Ра дян сь -
ко го Со ю зу у шко ли і бі б лі о те ки сіл, де про жи ва ють ру му ни,
крім ро сій сь кої та укра ї н сь кої, лі те ра ту ра над хо ди ла пе ре ва ж -
но мо л дав сь кою мо вою, ки ри ли ч ним дру ком, а Ру му нія під три -
му ва ла ко н та к ти з ру мун сь ким на се лен ням За ка р пат тя хі ба лиш
на рі в ні офі цій них де ле га цій.

За ро ки не за ле ж но с ті Укра ї ни у на се ле них пун к тах, де ком па -
к т но про жи вають ру му ни, ство ре но 4 со ці а ль но� ку ль ту р ні то ва -
ри с т ва. Са ме з ни ми спів пра цю ють 8 бі б лі о тек, що об слу го ву ють
ру мун сь ке на се лен ня об ла с ті, про во дя чи про сві т ни ць ку ро бо ту.

Рі з ни ця у во ло дін ні рі д ною мо вою се ред рі з них ка те го рій
ру мун сь ко го на се лен ня по стій но по зна ча єть ся на ви ко ри с тан ні
форм і ме то дів біб ліо те ч ної ро бо ти з чи та ча ми ру мун сь ких сіл,
адже бі ль ша ча с ти на лю дей, які на вча лись у шко лі за мо л дав -
сь ки ми під ру ч ни ка ми, пись мо вою ру мун сь кою мо вою не во ло -
ді ють. 

Бі б лі о те ки в ос но в но му ве дуть по шу ко ву ро бо ту, зби ра ють
ма те рі а ли з іс то рії міст і сіл За ка р пат тя, з від тво рен ня ста ро вин -
них об ря дів; ство рю ють гу р т ки з від ро джен ня на ці о на ль ної ви -
ши в ки, го ту ють ма те рі а ли та сце на рії на род них свят то що. 

Пра ців ни ки бі б лі о тек та ак тив зга да них со ці а ль но� ку ль ту р -
них то ва риств про во дять про сві т ни ць кі за хо ди у ви гля ді фе с ти -
ва лів на род ної тво р чо с ті, кон ку р сів, юві ле їв ві до мих ді я чів
куль ту ри Ру му нії та За ка р пат тя.

Все бі ль ше уча с ни ків зби рає лі те ра ту р не свя то у се лі Пла юц,
на Ра хі в щи ні, ку ди остан нім ча сом при їж джа ють го с ті з най бли -
ж чих міст і сіл Ру му ні ї. Во но, за тра ди ці єю, при уро чу єть ся до
дня на ро джен ня ві до мо го ру мун сь ко го по ета Іо на Кря н ге, жит -
тя і тво р чість яко го по в’я за ні з ці єю мі с це ві с тю.

У се лі Бі ла Це р к ва цьо го ж ра йо ну, де ру мун сь ке на се лен ня
скла дає аб со лю т ну бі ль шість (99,8%), бі б лі о те ка� фі лія від зна чає
лі те ра ту р ни ми свя та ми юві лей ні да ти ви да т но го ру мун сь ко го по -
ета Мі хая Емі не с ку, що ра зу урі з но ма ні т ню ю чи  їх ню про гра му.

Вже по над 15 ро ків у се ли щі Со ло т ви но Тя чів сь ко го ра йо ну
що ве с ни про хо дить свя то ру мун сь кої куль ту ри «Ме р ці шор».  

Зви чай но, ко ли під ро с туть шко ля рі, які ни ні ви вча ють ру -
мун сь ку мо ву у шко лі, ви пу с тить мо ло дих спе ці а лі с тів не да в но
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ство ре на в Ужго род сь ко му на ці о на ль но му уні вер си те ті  ка фе д -
ра ру мун сь кої лі те ра ту ри, по кра щить ся зв’я зок з бі б лі о те ка ми
та ви да в ни ц т ва ми Ру му нії, мо ж на бу де го во ри ти і про но ві над -
хо джен ня лі те ра ту ри, і про ви вчен ня чи та ць ких за пи тів, і про
їх нє як най по в ні ше за до во лен ня. А по ки що до во дить ся кон с та -
ту ва ти: про тя гом двох ми ну лих ро ків бі б лі о те ки об ла с ті при -
дба ли ли ше 21 кни гу ру мун сь кою мо вою, з них – 16 на дій ш ли
до  від ді лу лі те ра ту ри іно зе м ни ми мо ва ми ЗО УНБ.

Сло ва ки про жи ва ють у кі ль кох се лах Ужго род сь ко го, Пе ре -
чин сь ко го, Ве ли ко бе ре з нян сь ко го та Сва ляв сь ко го ра йо нів, а та -
кож у мі с тах Ужго ро ді та Му ка че во му, і  в жо д но му на се ле но му
пун к ті, на від мі ну від уго р ців та ру му нів, бі ль шо с ті не скла да ють.

Ро ки не за ле ж но с ті Укра ї ни та Сло вач чи ни, уста лен ня до б ро су -
сід с т ва між кра ї на ми по зи ти в но по зна чи ли ся  на роз ви т ку ет ні ч ної
куль ту ри ці єї на ці о на ль ної гру пи, її на ці о на ль но� ку ль ту р ної сві до -
мо с ті. 

Ді я ль ність та ких гро мад сь ких утво рень, як об ла с на куль ту -
р но� ос ві т ня ор га ні за ція “Ма ті ца Сло ве н с ка на За ка р пат ті”, То -
ва ри с т во сло ва ків За ка р пат тя ім. Л. Шту ра, об ла с не То ва ри с т во
сло ва ць кої ін те лі ге н ції, спри я ла по яві мі с це вої сло ва ць кої пе -
рі оди ки, сло ва ць ких кла сів та фа ку ль те тів у шко лах кі ль кох на -
се ле них пун к тів, ви ни к нен ню і роз ви т ку са мо ді я ль них ми с те ць -
ких та фо ль к ло р них ко ле к ти вів. 

Не за ли ша ють ся осто ронь цьо го про це су і бі б лі о те ки об ла с ті.
Та хо ча в ці ло му за без пе чен ня лі те ра ту рою сло ва ць кою мо вою
все ще від стає від по треб чи та чів, на мі с цях ма є мо не по оди но кі
по зи ти в ні при кла ди ак ти в но го ви ко ри с тан ня на яв них фо н дів та
мо ж ли во с тей. Так, бі б лі о те ка� фі лія с. Ту р’ї Ре ме ти Пе ре чин сь кої
ЦБС ра зом з уч ня ми сло ва ць ко го фа ку ль та ти ву, що пра цює у
шко лі ли ше про тя гом ро ку, про ве ла ком плекс за хо дів, ко т рі за па -
м’я та лись і сло ва кам, і укра ї н цям, – ве чір ко ли с ко вої пі с ні “Сло ве -
н с ке yyспе ва н кі”, лі те ра ту р ну го ди ну “Сло ве н с ке ма м ii ч кі”, кон -
курс ко ля док “Ча ро в’я ноц”, кон курс пі с ні “Сло ве н с ке пeeсні ч кі”.

Од не з да в ніх по се лень сло ва ків на За ка р пат ті – се ло Сто -
ро ж ни ця на Ужго ро д щи ні, роз та шо ва не не по да лік укра ї н сь -
ко� сло ва ць ко го ко р до ну. Тут діє Центр сло ва ць кої куль ту ри,
при яко му вже бі ль ше де ся ти ро ків пра цю ють кі ль ка по пу ля -
р них фо ль к ло р них ко ле к ти вів. Бі б лі о те ка� фі лія ЦБС ак ти в но
спів пра цює з Центром, зо к ре ма у під го то в ці і про ве ден ні фе -
с ти ва лів сло ва ць кої куль ту ри “Сло ва ць ка ве се ли ця”, днів
укра ї н сь ко� сло ва ць ко го до б ро су сід с т ва то що.

Ін те ре си ко ри с ту ва чів� сло ва ків, як і ін ших ко ри с ту ва чів,
пра ців ни ки бі б лі о тек ви вча ють шля хом ан ке ту ван ня, ін ди ві ду -
а ль них бе сід та Днів су ці ль но го об лі ку за пи тів. І ця ро бо та має
по зи ти в ні на с лід ки. Так, за спри ян ня Центру єв ро пей сь кої ін -
фо р ма ції в ЗО УНБ бу ло про ве де но пре зе н та ції  книг ві до мих
укра ї н сь ких пись мен ни ків Сло вач чи ни Юрія Ба чі, Ва си ля Да -
цея, зу стріч з ака де мі ком  Ми ко лою Му ши н кою, які до по мо г ли
біб ліо те ці до ко м п ле к ту ва ти фо н ди сло ва ць кою лі те ра ту ро ю.

Мо ж на зга да ти і про вза є мо за ці ка в ле ні ро бо чі ко н та к ти з
Дер жа в ною бі б лі о те кою м. Пря шів, котра є ба зо вою що до ком -
пле к ту ван ня укра ї ні ко ю. Між нею і ЗО УНБ ми ну ло го ро ку під -
пи са но уго ду, яка пе ред ба чає і ро бо чі ви ї з ди, і кни го об мін.

Гео по лі ти ч на си ту а ція кі н ця 90�х ро ків ми ну ло го сто літ тя
впли ну ла  на кі ль кість де яких ет ні ч них груп, що ра ні ше тра ди -
цій но про жи ва ли на За ка р пат ті. Так, прак ти ч но по вні с тю ви ї ха -
ли на свою іс то ри ч ну ба ть кі в щи ну ет ні ч ні ні м ці, які ме ш ка ли в
де яких се лах Тя чі в щи ни та Му ка чі в щи ни з се ре ди ни XVIII сто -
літ тя. Але в об ла с ті ще пра цю ють то ва ри с т во ні м ців “Ві д ро -
джен ня” та об ла с на ор га ні за ція “Ні м ці За ка р пат тя”. 

У се лі Па в ши но Му ка чів сь ко го ра йо ну, де ет ні ч ні ні м ці
скла да ють май же чверть на се лен ня, діє ні ме ць кий куль ту р ний
центр, за вдан ня яко го – збе ре жен ня і роз ви ток куль ту ри, тра -
ди цій і мо ви па в шин сь ких ні м ців. Ак ти ві с ти центру про во дять
тра ди цій ні свя та, те ма ти ч ні ве чо ри та рі з но ма ні т ні кон ку р си.

До ре чі, ні ме ць ка мо ва, яка тут збе ре г ла ся, має ду же ці ка -
ві осо б ли во с ті, ар ха ї ч ну ле к си ку та син та к си ч ні зво ро ти, які в
су час ній ні ме ць кій мо ві не вжи ва ю ть ся. До с. Па в ши но при їз -
дять ні ме ць кі фі ло ло ги, вче ні з на у ко ви ми роз ві д ка ми. 

Ще од на гру па на се лен ня об ла с ті – ро ми (ци га ни), бі ль ша
ча с ти на яких зда в на про жи ває осі ло, в ос но в но му на окра ї нах
Ужго ро да, Му ка че во го та в окре мих се лах Ужго род сь ко го,
Берегів сь ко го, Ви но г ра дів сь ко го ра йо нів. 

Тре ба ви зна ти, що че рез за да в не ність ба га тьох со ці а ль них
про блем, іс то ри ч ну від сто ро не ність ро мів від ба га тьох су с пі ль -
них про це сів у ми ну ло му, ЗО УНБ, як і ін ші со ці а ль но� ку ль ту р ні
ін сти ту ції, по ки що тіль ки шу кає шля хів вклю чен ня цьо го своє -
рі д но го ет но су в гро мад сь ке та куль ту р не жит тя об ла с ті.                                 

З 1998 ро ку в Ужго ро ді діє ром сь ка на ці о на ль на шко ла, в
якій ді ти ви вча ють не тіль ки рі д ну і укра ї н сь ку мо ви, але й за -
йма ють ся му зи кою, зна йо м лять ся з тра ди цій ни ми ром сь ки ми
ре ме с ла ми, ос но ва ми пра во вих знань. Да ле ко за ме жа ми
Укра ї ни ві до мі фо ль к ло р ний ан самбль “Со ня ч на Ра д ва н ка”,
ром сь кий те атр, що діє в об ла с но му центрі.

П’ять ро ків то му в Ужго ро ді по ча ла ви да ва ти ся га зе та “Ро ма ні 
Яг” – все ук ра їн сь кий дво ти ж не вик укра ї н сь кою та ром сь кою мо -
ва ми, що до по ма гає ро мам зна йо ми тись зі сво єю куль ту рою,
жит тям ін ших ром сь ких об’ єд нань Укра ї ни та сві ту, осво ю ва ти ази
за ко но дав ст ва.

По сту по во зро с тає про ша рок ром сь кої ін те лі ге н ці ї. Так, до
при кла ду, на ші ко ле ги з Ужго род сь кої центра ль ної мі сь кої бі б -
лі о те ки для ді тей ма ють при від для за кон ної го р до с ті – де кі ль ка
їх ніх не да в ніх чи та чів з чи с ла ро мів (са ме ця бі б лі о те ка пра цює
з ци ган сь кою шко лою) у цьо му ро ці ус пі ш но за кін чи ли Ужго -
род сь ке учи ли ще куль ту ри і ста ли сту де н та ми Ки їв сь ко го на ці о -
на ль но го уні вер си те ту куль ту ри і ми с тецтв, який, до ре чі, вже
має ви пу с к ни ків-ро мів, ко т рі отри ма ли ди п ло ми спе ці а лі с тів.

Цей та ін ші по ді б ні при кла ди все ля ють на дію, що в бі б лі о -
те ках на сту п но го де ся ти літ тя ко ри с ту ва чі з чи с ла ром сь ко го на -
се лен ня ста нуть зви ч ним яви щем, а не ви ня т ком, як це, на
жаль, є ни ні.

Пред ста в ни ки ін ших ет но сів в ос но в но му про жи ва ють в об -
ла с ті ди с пе р с но. Їх ні ін те ре си та куль ту р ні по тре би за до во ль ня -
ють куль ту р но� про с ві т ні то ва ри с т ва: 2 – ро сій сь кої куль ту ри, 2 –
єв рей сь кої,  по од но му – поль сь кої, ві р мен сь кої, бі ло ру сь кої,
гре ць ко ї. Ді я ль ність цих об’ єд нань ко ор ди нує об ла с ний Центр
на ці о на ль них мен шин, що діє в Ужго ро ді. Ве ли ку ча с ти ну ак цій
за га ль но ку ль ту р но го зна чен ня центр про во дить у бі б лі о те ках.
Так, із ши ро ким за лу чен ням ак ти ву “Рус с ко го до ма” бу ло ор га ні -
зо ва но лі те ра ту р но� му зи ч ні ве чо ри, при свя че ні тво р чо с ті О. Бло -
ка, С. Єсе ні на, А. Ах ма то вої, Б. Па с те р на ка, К. Шу ль же н ко, ве чо -
ри ро сій сь ко го ро ма н су то що. Що рі ч но в об ла с но му центрі від -
бу ва ють ся Пу ш кін сь кі чи тан ня за уча с тю пред ста в ни ків вла ди,
на у ко вців, ін те лі ге н ції, ши ро ко го чи та ць ко го за га лу.

Се ред ак цій, які об’ єд ну ва ли зу сил ля ба га тьох то ва риств на ці -
о на ль них куль тур і про хо ди ли в бі б лі о те ках рі з них на се ле них пун -
к тів, – Свя то сло в’ян сь кої пи се м но с ті, фе с ти ва лі єв рей сь кої кни -
ги, ру син сь кої куль ту ри, День до б ро су сід с т ва з Поль щею то що.
Тра ди цій ним стає Фе с ти валь куль тур на ці о на ль них мен шин За ка -
р пат тя “Ме ло дії со ле них озер”, обо в’я з ко ви ми уча с ни ка ми яко го
є бі б лі о те ки. 

Для кни го збі рень, що об слу го ву ють на ці о на ль ні мен ши ни,
про бле м ним за ли ша єть ся по пов нен ня фо н дів  кни га ми та пе рі -
оди кою їх ні ми рі д ни ми мо ва ми. То му ве ли ко го зна чен ня на бу -
ває на дан ня до сту пу до Ін тер не ту у бі б лі о те ках. На при клад, у 
м. Ви но гра до ві при центра ль ній ра йон ній біб ліо те ці та в кі ль кох
бі б лі о те ках� фі лі ях у се лах, де пе ре ва жає угор сь ке на се лен ня,
до ступ до Ме ре жі на да єть ся за під три м ки То ва ри с т ва угор сь кої
куль ту ри. Це,  зви чай но, зна ч но по кра щує ін фо р ма цій не об слу -
го ву ван ня ко ри с ту ва чів, але про бле му в ці ло му не зні ма є. Тут
вкрай не об хід на під три м ка дер жа ви.

Бі б лі о те ка рі схва ль но зу стрі ли ви хід у світ дво мо в них ви -
дань – угор сь ко� ук ра їн сь ко го та сло ва ць ко� ук ра їн сь ко го сло в -
ни ків, що по ча ли над хо ди ти за Про гра мою ви пу с ку друкованої
продукції “У к ра їн сь ка кни га”. А та кі видання, як, на при клад,
“Ко б зар” Т. Ше в че н ка – в пе ре кла ді ві до мо го угор сь ко го пись -
мен ни ка За ка р пат тя Л. Бал ли і мо вою ори гі на лу, спри я ють кра -
що му за сво єн ню пред ста в ни ка ми на ці о на ль них мен шин дер -
жа в ної мо ви Укра ї ни.

Бу ду ю чи ро бо ту зі спри ян ня роз ви т ку і збе ре жен ню куль тур
на ці о на ль них груп, що ком па к т но про жи ва ють в об ла с ті, пу б лі -
ч ні бі б лі о те ки пра г нуть ро би ти її рі з но пла но вою, під ви щу ва ти
свою при ваб ли вість для всіх верств на се лен ня, згі д но з по ло -
жен ня ми Кон сти ту ції Укра ї ни що до ві ль но го і все бі ч но -
го роз ви т ку ко ж ної осо би с то с ті, до по ма га ти су с пі ль с т -
ву в йо го ін фо р ма цій но му та ду хо в но му по сту пі.
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О ЛІ осо би с тих бі б лі о тек, пі с ля то го як во ни втра ча ють сво їх вла с -
ни ків, скла да ють ся по �рі з но му. Їх роз да ро ву ють вро з д ріб, вли ва -
ють в ін ші кни ж ко ві ко ле к ції, пе ре да ють ку дись на збе ре жен ня, а
ча сом, на жаль, про них за бу ва ють.

Будь� яке кни ж ко ве зі бран ня ство рю єть ся ро ка ми, то му у ньо му від -
дзе р ка лю ють ся плин ча су, змі ни по лі тич них епох, іс то ри ч них осо би с то -
с тей, рі з них сві то гля дів. Во но від би ває й ві хи  у жит ті  сво їх вла с ни ків. І
чим більш не пе ре сі ч ною  лю ди ною є зби рач, тим ці ка ві ше йо го бі б лі о -
те ка. Як пра ви ло, бі б лі о те ки дво рян при кра ша ють пре кра с ні опра в лен -
ня, що ви ко на ні на за мо в лен ня з ви ко ри с тан ням са п’я ну, ок са ми ту, му -
а ру. А все ре ди ні книг – екс лі б ри си, да р чі на пи си, при свя ти від ав то рів,
пе ре кла да чів, ви да в ців. 

Са ме та ке кни ж ко ве зі бран ня кі н ця XVIII – по ча т ку XIX сто літ тя на -
ле жа ло дій с но му та є м но му ра д ни ку Ва си лю Сте па но ви чу По по ву. Осо -
би с тість ці єї лю ди ни за слу го вує на осо б ли ву ува гу. 

На ро ди в ся Ва силь Сте па но вич у 1745 ро ці в ро ди ні ко ле зь ко го асе -
со ра  в Ка зан сь кій гу бе р ні ї. Пі с ля за кін чен ня  Ка зан сь кої гі м на зії він всту -
пив  на ка н це ляр сь ку слу ж бу по вій сь ко во му ві дом ству до гра фа М. Па -
ні на, де йо го зді б но с ті бу ло від ра зу ж по мі че но. А ми с те ц т во В. По по ва
ви кла да ти ка н це ляр сь кі па пе ри за ці ка ви ло  кня зя  В. До л го ру ко ва� Крим -
сь ко го. З 1771 р. Ва силь Сте па но вич пе ре бу вав у ньо го на слу ж бі упра ви -
те лем ка н це ля рі ї. Пі с ля сме р ті кня зя у 1782  ро ці В. По пов зна хо дить со бі
но во го по кро ви те ля в осо бі кня зя Г. По тьом кі на, який від ра зу оці нив йо -
го, по ба чи в ши не зви чай ну ста ран ність до справ. Ва силь Сте па но вич став
не за мін ною лю ди ною для кня зя. За ві ду вав йо го ка н це ля рі єю, здій с ню вав
ли с ту ван ня з ба га ть ма ві до ми ми лю дь ми, брав на се бе рі шен ня  слу ж бо -
вих і при ва т них справ Г. По тьом кі на. От що зга ду вав про В. По по ва се к -
ре тар Ка те ри ни II А. Гри бо всь кий: «...но вий се к ре тар йо го не знав май же
сво єї ква р ти ри і ма ло роз дя га в ся, а без ви хі д но май же зна хо ди в ся в ка н -
це ля рії, що бу ла в од них по ко ях із Кня зем,  го то вий бу ду чи у вся ку го ди -
ну но чі, які Князь ча с то про во див від без сон ня без сну, у всій фо р мі пе ред
ним з’яв и ти ся як шви д ко він йо го за пи та є. Цим за со бом і шви д ким та то -
ч ним ви ко нан ням справ  здо був він у Кня зя, май же  не об ме же ну до ві ру,
ко т рою до са мої сме р ті ко ри с тува в ся»2.

Пі с ля сме р ті Г. По тьом кі на В. По по ва  удо сто ї ла сво єю до ві рою са -
ма Ка те ри на II, взя в ши до се бе у слу жін ня. За йня в ши при дво рі ви д не
мі с це, Ва силь Сте па но вич по чав впли ва ти на дер жа в ні спра ви. 
Д. Ба н тиш� Ка мен сь кий зга ду вав про ньо го як про лю ди ну з до б рим се -
р цем, пи сав, що він «був лю би мим, по ва жа ним спів ві т чи з ни ка ми і цу -
ра в ся га не б ної го р до с ті. До по ві да ю чи Ка те ри ні про не ща с них, про ли -
вав він сльо зи не вда ва ні і схи ляв до ми ло сті Мо на р хи ню»3.

Про тя гом ко ро т ко го ча су ім пе ра т ри ця при зна ча ла В. По по ва на
від по ві да ль ні по са ди – він був на ча ль ни ком ко мі сії про хань і гір сь ко го
ко р пу су, ім пе ра тор сь ко го ка бі не ту, за ві ду вав Ко ли ван сь ким і Не р чин -
сь ким гір сь ки ми за во да ми.

Втім, як уся ка не пе ре сі ч на осо би с тість, Ва силь Сте па но вич По пов
за ли шив про се бе су пе ре ч ли ві ду м ки і су джен ня. У ньо го бу ли мо гу т ні
за хи с ни ки і чи с лен ні во ро ги, йо го по ва жа ли, ці ну ва ли і в той же час
йо му за зд ри ли, а пі с ля сме р ті Г. По тьом кі на не од но ра зо во на ма га ли ся
роз то п та ти й при ни зи ти. Так, при Па в ло ві I В. По пов був за до но сом
од но го не доб ро зи ч ли в ця зві ль не ний зі слу ж би і від да ний до су ду. Він
за ли шив Пе тер бург та осе ли в ся в се лі, де за йма в ся го с по дар с т вом,
про те, сте жа чи  за усім, що ро би ло ся в Пе тер бур зі.

У 1803 ро ці про ньо го зга дав ім пе ра тор Оле к сандр I і до ру чив ке -
ру ван ня рі з ни ми га лу зя ми дер жа в них справ.

У 1818 р. він був об ра ний по че с ним чле ном  Ім пе ра тор сь кої Ака де -
мії на ук, че рез рік при зна че ний го ло вою Де па р та ме н ту ду хо в них і
цивіль них справ Дер жа в ної Ра ди. По мер Ва силь Сте па но вич По пов  5
ли с то па да 1822 р. у ві ці 77 ро ків.

Князь О. Су во ров, який до б ре знав В. По по ва, так зга ду вав про ньо -
го: «Він бул сла в ною, че с ною лю ди ною, у спра вах спри т ний і до сві д че ний,
лег ко до ступний, без уся кої го р до с ті,... охо че при ймав участь у не ща с них,
він умів здо бу ти за га ль ну по ва гу і лю бов»4.

Об ла с ка ний ім пе ра т ри цею, В. По пов оде р жав від неї в по да ру нок
зе м лі в Ка те ри но с лав сь кій, Херсон сь кій гу бе р ні ях і у Кри му. Не по да лік
від Сім фе ро по ля йо му бу ло по да ро ва но Та вель сь ку до ли ну.

У Та ве лі Ва силь Сте -
па но вич по бу ду вав се -
ли ще, пра во сла в ну це р к -
ву, за йма в ся го с по дар с т вом. Тут же зна хо ди ли ся йо го ба га та бі б лі о те -
ка та ар хів. 

Бі б лі о те ка В. По по ва скла да ла ся з двох ча с тин. Ба га тий  іс то ри ч ний
ар хів із ба га ть ма уні ка ль ни ми ру ко пи са ми збе рі га в ся у с. Ре ше ти лі в ка
Пол та в сь кої гу бе р ні ї. За тве р джен ням ба га тьох іс то ри ків, до йо го скла ду
ввій ш ла і ча с ти на бі б лі о те ки кня зя Г. По тьом кі на. Се ред най більш ці ка вих
ру ко пи сів мо ж на від зна чи ти лі то пи си, хро но гра фи; збі р ки рі з них мі р ку -
вань про устрій Ро сій сь кої дер жа ви. Тут бу ло зі бра но над зви чай но ба га -
тий ма те рі ал, що від но сить ся до Єка те ри нин сь кої епо хи: рі з ні фі нан со ві
па пе ри, до ку ме н ти що до чо р но мор сь ко го ад мі ра л тей с т ва, з вій сь ко вих
пи тань ро ків дру гої Ту ре ць кої вій ни, а та кож ті, що роз по ві да ють про стан
і управ лін ня Но во ро сій сь ким кра єм, Ма ло ро сі єю і Кри мом.

Ру ко пи с не зі бран ня на ра хо ву ва ло бли зь ко 1 000 на зв, а вла с не бі б лі -
о те ка вклю ча ла до 1 200 на зв пе т ро всь ких ви дань, ро сій сь ких дру ко ва них
тво рів XVIII – пер шої чве р ті XIX сто літ тя, ком пле к ти карт та пла нів і до 
1 000 на зв кни жок  іно зе м ни ми мо ва ми. 

Ін те рес до цьо го ар хі ву був ве ли че з ний, і в се ре ди ні XIX сто літ тя де які
ма те рі а ли з ньо го («Про ше ние ма ло рос си ян им пе ра то ру Пе т ру I») бу ло
опу б лі ко ва но у жу р на лі «Рус с кий Ар хив»5 . Ар хів  В. По по ва за ці ка вив і
про фе со ра ки їв сь ко го уні вер си те ту А. Ста в ров сь ко го, який у ча со пи сі
«Ки е в с кая Ста ри на» опу б лі ку вав ни з ку до ку ме н тів сто со в но укра ї н сь кої
іс то рії («Ма те ри а лы для ис то рии б. За по ро жь я»)6 .

Пра цю вав з ар хі вом В. По по ва і член Оде сь ко го то ва ри с т ва іс то рії
та ста ро жи т но с тей М. Му р за ке вич. Де що з цьо го ма те рі а лу («По ден ная
за пи с ка пу те ше с т вия кн. В. М. Ю. До л го ру ко ва в Кры м с кий по лу о с т ров
1774») зго дом бу ло опу б лі ко ва но7.

У 1887 ро ці бі ль шу ча с ти ну цьо го уні ка ль но го зі бран ня до ку ме н тів
при дба ла Ім пе ра тор сь ка Пу б лі ч на бі б лі о те ка.

По над 140 при мі р ни ків з Та вель сь кої са ди би В. По по ва та ар хі в ні до -
ку ме н ти бу ло пе ре ве зе но 1918 ро ку до но во ст во ре но го Та в рій сь ко го уні -
вер си те ту, щоб збе ре г ти їх від зни к нен ня в го р ні гро ма дян сь кої вій ни.
Гео ргій Во ло ди ми ро вич Ве р над сь кий, уче ний іс то рик, син ві до мо го вче -
но го, ака де мі ка Во ло ди ми ра Іва но ви ча Ве р над сь ко го (ре к то ра Та в рій -
сь ко го уні вер си те ту у 1920�1921 рр.), так зга ду вав про це: «Від А. І. Ма р -
ке ви ча я до ві да в ся, що в ма є т ку Та вель збе рі га єть ся ве ли кий най цін ні ший
іс то ри ч ний ар хів В. С. По по ва, пра ви те ля ка н це ля рії По тьом кі на. То му що
час був не пе в ний (йшла гро ма дян сь ка вій на і мо ж на бу ло по бо ю ва ти ся,
що во на то р к неть ся і Кри му),  ми ви зна ли за не об хід не пе ре ве з ти цей ар -
хів в уні вер си тет, як най більш на дій не мі с це для йо го збе ре жен ня … Так ар -
хів був вря то ва ний і я по чав по тро ху йо го роз би ра ти»8. 

Усі кни ги в зі бран ні В. По по ва ма ють осо б ли ву опра ву, то му по мі т но
від рі з ня ють ся від ін ших ви дань бі б лі о те ки Уні вер си те ту. Крім то го, всі во -
ни ма ють мо но гра му «В. П.» в ова лі, від тво ре ну зо ло том на шкі рі опра ви.

Кни ж ко ва ко ле к ція, що по тра пи ла до бі б лі о те ки Та в рій сь ко го уні вер -
си те ту, хо ча й не ве ли ка, але за сво їм скла дом до сить рі з но ма ні т на. В ній
мо ж на зу стрі ти лі те ра ту ру з ба га тьох га лу зей знан ня. Зна ч не мі с це в зі -
бран ні по сі да ють пра ці з іс то рії – ро сій сь кої і все сві т ньо ї. Це і 6�то м не ви -
дан ня «И с то ри че с кой би б ли о те ки Ди о до ра Си ки лий с ко го» (СПб., 1774),
що ви йш ло ти ра жем усьо го 300 при м., і «За пи с ки Ека те ри ны II, ка са те ль -
но рос сий с кой ис то ри и» (1787), і 3 то ми з 10�то м но го ви дан ня «И с то рии
XIII сто ле ти я...» (1804�1807). Зу стрі ча ють ся тут і пра ці Л. Ей ле ра, Е. Б. Кон -
ди ль я ка, Г. Рей на ля, ці ка ві ро бо ти з гео гра фії, зо к ре ма гео гра фі ч ний сло -
в ник Ж. Ла д во ка,  спо га ди Т. Ко бе цю, по до ро жі Ф. Ле вайа на і т. ін.  

Ху до ж ня лі те ра ту ра пред ста в ле на тво ра ми ро сій сь ко го і фра н цу зь -
ко го кла си ци з му, а та кож де кі ль ко ма кни га ми ан г лій сь ко го пись мен ни ка,
ос но во по ло ж ни ка сі мей но� по бу то во го ро ма ну С. Ри ча р д со на.  

З бі б лі о те ки В. По по ва до нас дій ш ли і од ні з пе р ших книг про
Крим: пра ця К. І. Га б ли ця «Фи зи че с кое опи са ние Та в ри че с кой об ла с ти
по ее ме с то по ло же нию и по всем трем цар с т вам»  (1785), про при на ле -
ж ність якої до ко ле к ції сві д чить, на сам пе ред, осо би с та опра ва. А дру -
га кни га – «Пу те ше с т вие в Крым и Кон с та н ти но поль в 1786 го ду ми ле -
ди Кра вен» Е. Кра вен (1786). 
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За вдя ки зна йом с т ву В. По по ва з ба га ть ма ві до ми ми лю дь ми Ро сії в
йо го ко ле к ції є кни ги з уні ка ль ни ми ав то гра фа ми. Се ред них, зо к ре ма,
«Пу те ше с т вие во к руг све та в 1803,4,5 и 1806 го дах» (М., 1809�1812) з да -
р чим на пи сом Іва на Фе до ро ви ча Кру зе н ш те р на: «Е го пре во с хо ди те ль с т -
ву Ва си лию Сте па но ви чу По по ву от со чи ни те ля в знак вы со ко по чи та ни я». 

В. По пов був зна йо мий і з Пе т ром Фе до ро ви чем Ка ба но вым, ві до -
мим зби ра чем та зна в цем ві т чи з ня ної іс то рії ста ро да в но с тей і ро ди чем 
Г. По тьом кі на. За вдя ки цьо му  в йо го біб ліо те ці з’яв и ло ся ба га то то м не ви -
дан ня Ж. Ф. Ла га р па  «Ли цей, или Курс древней и новой литературы»
(СПб., 1810)  у пе ре кла ді П. Ка ба но ва. На од но му з то мів є та кий на пис:
«Для би б ли о те ки Его вы со ко п ре во с хо ди те ль с т ва Ва си лия Сте па но ви ча
По по ва, по чтен ней ше от пе ре во д чи ка. Се н тябрь 25 го да 1810.  Про чие че -
ты ре ча с ти до ста в ле ны бу дут в свое вре мя, по от пе ча та нии оных». 

В. По по в зро бив вне сок і у роз ви ток біб ліо те ч ної спра ви, адже він
сто яв у дже рел ство рен ня Ро сій сь кої на ці о на ль ної бі б лі о те ки. Як ві до -
мо, Ка те ри на II до ру чи ла йо му сте жи ти не тіль ки за її бу ді в ни ц т вом,
але й за при йман ням  книг, їх нім роз би ран ням та об лі ком.

Пе ре гля да ю чи фонд іно зе м них ви дань на шої бі б лі о те ки, ми на -
што в х ну ли ся на зна йо мі опра ви: та ж ко ри ч не ва шкі ра,  зо ло ті ти с не ні
ва зи і пта хи на ко рі н цях ба га тьох книг. Тіль ки тро хи ін ші іні ці а ли в зо -
ло то му ова лі – «В. Р». Але як що від тво ри ти фра н цу зь кою мо вою ім’я
Ва силь По пов, то ми оде р жи мо «Bazile Popov». Та ких книг у фо н ді 340
при мі р ни ків. Се ред них – 38 то мів фра н цу зь ко го біо ло га кі н ця XVIII
сто літ тя Ж. Бю ф фо на «Histoire natyrelle generale et particuliere» (1786).
Це ма ло фо р ма т ні кни ги у тра ди цій них ін ди ві ду а ль них опра вах із пре -
кра с ни ми ілю с т ра ці я ми.

Ста но вить ін те рес та кож ху до ж ня лі те ра ту ра – зі бран ня тво рів 
Ж. Ж. Рус со (27 то мів),  «Ка би нет фей, или из б ран ное со б ра ние ска -
зок» (32 то ми), тво ри Фрі д рі ха II у ві р шах і про зі (1789).

Іс то ри ч на лі те ра ту ра пред ста в ле на та ки ми кни га ми, як: «И с то рия
Ви за н тий с кой им пе ри и» (1780), «И с то рия ис па н с кой ре во лю ци и»
(1787). «Тай ные во с по ми на ния о фра н цу з с кой ре во лю ци и» (1780),
«Жизнь ма р ша ла Ри ше ль е» (1791) і ве ль ми ці ка ве ви дан ня «И с то ри и»
По лі ба (1774) з чу до ви ми ілю с т ра ці я ми, пла на ми.

Зу стрі ча ють ся  ду же за хо п лю ю чі кни ги по до ро жей. Се ред них за слу -
го вує на ува гу «Кра т кое из ло же ние все ми р ной ис то рии пу те ше с т вий»
(«Abreegee de l’histoire geeneerale des voyages, contenant…», Па риж,
1785). Це ба га то то м не ви дан ня (21 том), де роз по ві да єть ся про ек зо ти ч -
ні і ба га ті на па м’я т ки куль ту ри кра ї н, в яких по бу ва ли ма н д рі в ни ки, опи -
су ють ся ме н та лі тет, зви чаї, ре лі гія, на у ка і ми с те ц т во ба га тьох на ро дів. У
пер шо му то мі да єть ся пе ре лік усіх ілю с т ра цій, що зу стрі ча ють ся в те к с ті,
на во дить ся по вний зміст усіх то мів (на при клад, 8�й том при свя че ний
Азії, 9�й – Си бі ру, у 18�му то мі опи су єть ся Кам ча т ка, а у 20�му йдеть ся
про по до рож Ку ка); за абе т кою по да ють ся ос но в ні те ми (по нят тя) з по -
си лан ня ми на том і сто рі н ку. На пре кра с но ви ко на них чо р но �бі лих гра -
вю рах пред ста в ле но по бу то ві сце н ки, об ря ди і т. ін.

Не менш ці ка ве ви дан ня «Пу те ше с т вие по Рей ну от  Майя н са до 
Дю с се ль до р фа» («Voyage sur Le Rhin depuis Mayeence jusqu’а Dusseldorf»,
1791). Кни га від кри ва єть ся пре кра с ною гра ві йо ва ною ка р тою, на якій зо -
бра же но Рейн із на се ле ни ми пун к та ми на йо го бе ре гах. І да лі роз по відь
про рі ч ку ілю с т ру ють пре кра с ні ма льо в ни чі гра вю ри.

Ко ле к ція вклю чає та кож кни ги «Ра з личные про и з ве де ния По па»
(1767), тлу ма ч ний сло в ник з при ро до знав с т ва (1791), ме му а ри То ва ри -
с т ва фі зи ч них на ук у Ло зан ні (1781)  і ще ба га то ці ка вих ви дань, що  че -
ка ють на сво їх чи та чів.

Ста ро вин не зі бран ня до ку ме н тів із бі б лі о те ки Ва си ля Сте па но ви ча
По по ва і сьо го дні є без цін ним дже ре лом ві до мо с тей про жит тя, на у ко ві та
куль ту р ні здо бу т ки, су с пі ль ну ду м ку кі н ця ХVІ ІІ – по ча т ку ХІХ сто літь.
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АЖЛИВОЮ скла до вою усі єї си с те ми пре си є пе да го гі ч ні ча со пи -
си. Во ни – не од мін ні су пу т ни ки пе да го гі ч но го про це су, ін фо р му -
ють про йо го хід, осо б ли во с ті то що. Ана ліз пе да го гі ч ної пре си
пе в но го пе рі оду дає мо ж ли вість про слі д ку ва ти роз ви ток осві т -

ньої по лі ти ки дер жа ви та її ос но в ні на пря ми. Не зва жа ю чи на ва ж ли -
вість і ве ли ку кі ль кість фа к ти ч но го ма те рі а лу, пе да го гі ч ні жу р на ли до
цьо го ча су роз гля да ли ся на у ко вця ми, зо к ре ма М. Ро ма ню ком, ли ше в
кон текс ті роз ви т ку пе рі оди ки вза га лі.

У про по но ва ній стат ті на ос но ві збі р ни ка ре т ро спе к ти в ної біб ліо -
гра фії [4] здій с не но ана ліз осо б ли во с тей ви хо ду та фу н к ці о ну ван ня
пе да го гі ч них ча со пи сів у 20–30�ті ро ки ХХ сто літ тя в кон текс ті со ці о ку -
ль ту р них умов то го ча су.

Ра дян сь кі ор га ни вла ди при ді ля ли зна ч ну ува гу роз ви т ку осві ти. 
2 ли п ня 1919 уря дом УСРР бу ло ух ва ле но «По ло жен ня про єди ну тру -
до ву шко лу», де за крі п лю ва лась обо в’я з ко вість і бе з о пла т ність на -
вчан ня ді тей ві ком від 7 до 16 ро ків, спі ль не на вчан ня хло п чи ків та ді -
в ча ток, ви кла дан ня пред ме тів рі д ною мо вою, по лі те х ні ч ний ха ра к тер
осві ти. На при кі н ці 1920 р. в Укра ї ні на лі чу ва ло ся 22 тис. шкіл, де на -
вча ло ся 2 млн. 250 тис. уч нів, по ло ви на з них – укра ї н сь кою мо во ю.
Що до без при ту ль них ді тей, кі ль кість яких зро с ла про тя гом пе р ших пі -
с ля ре во лю цій них ро ків, то їх нє ви хо ван ня ре гу лю ва ло ся «Де к ла ра ці -
єю про со ці а ль не ви хо ван ня ді тей». Бу ло ор га ні зо ва но ди тя чі бу ди н ки,
про во ди в ся збір ко ш тів для до по мо ги си ро там і без при ту ль ним.

Пи тан ня ми осві ти за йма в ся На род ний ко мі са рі ат осві ти (На р ко мос).
Для під го то в ки вчи те лів впро довж 1920 р. бу ло від кри то 20 пед ін с -

ти ту тів, 48 пе да го гі ч них тех ні ку мів, май же 100 учи тель сь ких ку р сів.
У си с те мі ви щої осві ти ска су ва ли іс ну ю чі уні вер си те ти і ство ри ли

на їх ній ба зі кі ль ка са мо стій них спе ці а лі зо ва них ін сти ту тів. Ста ном на
1920 р. в УСРР ді я ло 38 ін сти ту тів, де на вча ли ся 57 тис. сту де н тів.

У 1920 ро ці бу ло утво ре но про фе сій но� те х ні ч ні шко ли, ро бі т фа ки,
ку р си, по за шкі ль ні уста но ви. Кі ль кість за кла дів про фе сій ної осві ти
ста но ви ла 665 проф шкіл та 13 ро бі т фа ків, де здо бу ва ли фах 60 тис.
сту де н тів.

Си с те ма осві ти, за твер дже на На р ко мо сом УСРР для рі з них ві ко -
вих груп, ма ла та кий ви гляд:

а) для ді тей від 4 до 8 ро ків – ди тя чі ко му ни;
б) від 8 до 15 – за га ль но тво р ча осві та та єди на тру до ва шко ла;
в) від 15 до 18 ро ків – про фе сій на осві та, що бу ла пред ста в ле на

2–3�рі ч ни ми проф шко ла ми та тех ні ку ма ми, де отри му ва ли ме ди ч ну,
тех ні ч ну, аг ро но мі ч ну, со ці а ль но� еко но мі ч ну спе ці а ль но с ті;

г) від 18 до 22 ро ків – на вчан ня в ін сти ту тах (пе да го гі ч них, аг ро но -

мі ч них, тех ні ч них, со ці а ль -
но� еко но мі ч них і т. ін.);

д) від 23 до 25 ро ків – на -
вчан ня в ака де мі ях, де го ту ва ли вче них – пе да го гів, аг ро но мів, ін же не рів,
еко но мі с тів, лі ка рів, ми с те ц т во зна в ців [7].

У 1920 р. бу ло роз ро б ле но і пе р ший на вча ль ний план для се ре д -
ніх шкіл. Ос но в ні йо го по ло жен ня бу ли та кі: по бу до ва но вої си с те ми
осві ти, лі к ві да ція не пи сь мен но с ті (ство ре но то ва ри с т во «Геть не пи сь -
мен ність»), укра ї ні за ція осві ти. 

Те н де н ції до за га ль но го охо п лен ня на се лен ня на вчан ням та під го -
то в ки фа хі в ців з ро бі т ни чо го се ре до ви ща про до в жи ли ся і в 30�ті ро ки.
Од нак у цей ча со вий про мі жок від бу ва єть ся зго р тан ня про це су укра ї -
ні за ці ї.

28 сер п ня 1930 р. ВУЦВК і РНК при йн я ли по ста но ву «Про за га ль не
обо в’я з ко ве на вчан ня», «По ло жен ня про ре с пу б лі кан сь кі, об ла с ні, ра -
йон ні, мі сь кі, се ли щ ні і сіль сь кі ко мі те ти спри ян ня за га ль но му обо в’я -
з ко во му по ча т ко во му на вчан ню». 

По сту по во се ре д ня осві та на бу ває уні фі ка ці ї.
У 1928–1930�х рр. зна ч но го роз по всю джен ня на бу ли фа б ри ч но� за -

вод сь кі се ми рі ч ки (ФЗС) та шко ли кол го с п ної мо ло ді (ШКМ). У про гра -
мах бу ло збі ль ше но кі ль кість го дин ма те ма ти ки та тех ні ч них ди с ци п лін
за ра ху нок ско ро чен ня гу ма ні та р них пред ме тів.

Но ві під хо ди до ор га ні за ції си с те ми осві ти по тре бу ва ли об го во -
рен ня на сто рі н ках фа хо вих ча со пи сів. Це зу мо ви ло ви ни к нен ня у пе -
рі од 1918–1919 рр. жу р на лів з пе да го гі ч ної те ма ти ки («Бю ле тень Від ді -
лу на род ної осві ти Пол та в сь ко го гу б ви ко н ко му» (Пол та ва, 1919, за фі -
к со ва но № 1–4), «Ві ль на Укра ї н сь ка шко ла» (К., 1918–1919), «На ро д на
осві та» (К., 1919, за фі к со ва но один но мер), «На ро д ное про све ще ни е»
(К., 1919, за фі к со ва но № 1, 2 ), «О с ві та» (Ка м’я не ць на По діл лі, 1918 
№ 1–3), «Сту де н че с кий ве с т ник» (К., 1919 , за фі к со ва но один но мер),
«У чи тель и шко ла» (Х., 1919, за фі к со ва но № 1–4). Як ба чи мо, іс ну ван -
ня ча со пи сів бу ло ко ро т ко ча с ним, од нак їх ня по ява ста ла ва ж ли вою
для роз ви т ку пе да го гі ч ної пре си. Пи тан ня, що в них по ру шу ва ли ся, –
фо р му ван ня но во го ти пу осві ти, де мо к ра ти за ція осві т ньо го про це су та
йо го спря мо ва ність на все на се лен ня, но ві під хо ди до ви кла дан ня
пред ме тів – бу ли ак ту а ль ни ми для то го іс то ри ч но го пе рі оду.

Про тя гом 20�х рр. в УСРР, за да ни ми ви ще за зна че но го збі р ни ка ре -
т ро спе к ти в ної біб ліо гра фії [4], утво ре но 85 но вих пе да го гі ч них ви дань. З
них укра ї н сь кою мо вою – 63, ро сій сь кою – 17. Крім цьо го, ви хо ди ли ча -
со пи си поль сь кою мо вою – «До сві т ла»/«До свя т ла» (К., 1927–1928), єв -
рей сь кою – «Пе да го гі ч ний бю ле тень»/«Пе да го гі шер бю ле тень»
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(1922–1923), «Ра дян сь ка осві та»/«Ро т н бі л дунг» (1928–1937), мо вою ес -
пе ра н то «Шлях осві ти»/«Ла во йо де кле р гі о» (1927–1932).

За сно в ни ка ми ви дань ви сту па ли пар тій ні ор га ни, гро мад сь кі спі -
л ки, мі сь кі та ра йон ні від ді ли осві ти, окру го ві ін спе к ту ри на род ної
осві ти, гу бе рн сь кі на род ні упра ви, то ва ри с т во «Геть не пи сь мен ність»
та йо го ре гі о на ль ні від ді лен ня. Слід за зна чи ти, що ве ли ка кі ль кість жу -
р на лів ви хо ди ла в цей час у ре гі о нах. По між ін ших мо ж на на зва ти та -
кі мі с та, як Бе р дянськ, Пол та ва, Він ни ця, Глу хів, Го р лі в ка, Дніп ро пе т -
ровськ, Ми ко ла їв, Ка м`я не ць то що. Ви да ва ли ся там пе ре ва ж но ін фо -
р ма цій ні бю ле те ні.

Ха ра к те ри зу ю чи ці льо ве при зна чен ня ча со пи сів, ви ді ли мо та кі
гру пи ви дань із за зна чен ням окре мих із них. Для на у ко вців та ви кла да -
чів ви щих на вча ль них за кла дів ви пу с ка ли ся: «Бю л ле тень Укра и н с ко го
гла в но го ко ми те та про фес си о на ль но� те х ни че с ко го и спе ци а ль но го на -
у ч но го об ра зо ва ни я» (Х., 1921–1924), «Бю ле тень Ха р ків сь ко го на у ко -
во го то ва ри с т ва» (Х., 1927–1928); для вчи те лів се ре д ніх шкіл – «Путь
про све ще ни я» (Х., 1922–1945), «Ку з ня осві ти» (К., 1928–1929), «Ра дян -
сь ка шко ла» (Лу ганськ, 1922–1930), «Со ці а лі с ти ч не ви хо ван ня» (Х.,
1922, за фі к со ва но один но мер), «Го лос шко лы» (Х., 1928, за фі к со ва но
один но мер). Ці ка ву гру пу ви дань скла да ли ча со пи си, при зна че ні для
уч нів сь кої та сту де нт сь кої мо ло ді: «Са мо о с ві та» (Х., 1926–1933), «Са -
мо ук» (Х., 1929, за фі к со ва но один но мер), «Сту дент ре во лю ци и» (Х.,
1922–1933) то що, се ред пріо ри те т них тем яких бу ли: фу н к ці о ну ван ня
пі о нер сь ких та ком со мо ль сь ких ор га ні за цій, осо б ли во с ті ви хо ван ня
мо ло дої лю ди ни у то го ча с но му ко му ні с ти ч но му су с пі ль с т ві, про па гу -
ван ня йо го ос но в них мо ра ль них цін но с тей. Із по лі ти кою лі к ві да ції не -
пи сь мен но с ті та ді я ль ні с тю від по ві д но го то ва ри с т ва  по в`я за ний ви хід
ви дань «Геть не пи сь мен ність» (Х., 1924–1927), «І н фо р ма цій ний бю ле -
тень Бі ло це р ків сь ко го окре мо го пра в лін ня Ле нін сь ко го то ва ри с т ва
“Геть не пи сь мен ність”» (Бі ла Це р к ва, 1929, за фі к со ва но один но мер).

На сту п не де ся ти літ тя ха ра к те ри зу єть ся зме н шен ням кі ль ко с ті за -
сно ва них ви дань, що по яс ню єть ся за кін чен ням про це су ста но в лен ня
но вої осві ти, фо р му ван ням си с те ми осві т ніх за кла дів на всіх рі в нях, а
та кож по лі тич ною си ту а ці єю у кра ї ні. У цей пе рі од ви хо ди ло 36 ви -
дань, із них укра ї н сь кою мо вою – 32, ро сій сь кою – 3, од не – єв рей сь -
кою мо вою («На у ка і ре во лю ці я» / «Ві с н шафт ун ре во лю ці є»;
1934–1936). Для 1930�х рр. ха ра к те р ним є про цес центра лі за ції ви хо -
ду жу р на лів, а та кож по ява пе рі оди ки з ву зь ко га лу зе вих пи тань, на -
при клад, «В по мощь во жа то му» (Х., 1938–1939), «Пе да го гі ч на і ме то -
ди ч на лі те ра ту ра» (К., 1938–1941), «На до по мо гу су р до пе да го гам» (Х.,
1936, за фі к со ва но один но мер ), «На допо мо гу ти ф ло пе да го гам» (Х.,
1936, № 1–3) то що. На сто рі н ках пе да го гі ч них ви дань дру ку ва ли стат -
ті ві до мі пе да го ги та гро мад сь кі ді я чі. 

Осо б ли во ва го мим був жу р нал «Путь про све ще ни я» – ор ган Мі ні -
с тер с т ва осві ти УСРР  (за сно ва ний у 1922 р. у Ха р ко ві, у 1923–1926 рр.
ви хо див укра ї н сь кою та ро сій сь кою мо ва ми, з 1931 р. мав на зву «Ко -
му ні с ти ч на осві та», а з 1945 р. – «Ра дян сь ка шко ла»). Це ви дан ня
спри я ло до не сен ню до ши ро ких мас ґрун то вної та все бі ч ної ін фо р ма -
ції про кон це п ції роз ви т ку осві ти.

Пе р ший но мер ча со пи су роз по чи на в ся стат тею за сту п ни ка на р ко -
ма осві ти Я. Ря п по «Две си с те мы про све ще ния: иде а ли с ти че с кая и ма -
те ри а ли с ти че с ка я», де по рі в ню ва ли ся два фі ло соф сь кі на пря ми роз -
ви т ку осві ти. Я. Ря п по ре да гу вав це ви дан ня до 1927 р. У зга да но му жу -
р на лі дру ку ва ли ся та кож на р ком осві ти М. Скри п ник, на у ко вці Б. Ма -
н жос та О. За лу ж ний. 

У «Ра дян сь кій осві ті» (ви дан ня за сно ва не у 1923 р. у Ха р ко ві, в
1931 р. бу ло об’ єд на но з жу р на лом «По лі ти ч на осві та» і ви хо ди ло під
на звою «Пе да го гі ч на шко ла») ви сту па ли зі стат тя ми ви да т ні пе да го ги
Н. Лу бе нець та В. Дю шен. На її сто рі н ках пу б лі ку ва ли ся та кож стат ті з
по то ч но го гро мад сь ко� по лі ти ч но го жит тя.

Хо ча За хі д на Укра ї на в той час вхо ди ла до скла ду ін ших дер жав, на
її те ри то рії здій с ню ва в ся ви пуск ча со пи сів укра ї н сь кою мо вою, в то му
чи с лі  пе да го гі ч них. Так, у Льво ві у пе рі од, що роз гля да єть ся, ви хо ди ли
ча со пис «Сві т ло» (1921–1922), жу р нал із те о рії та прак ти ки до шкі ль но го
ви хо ван ня «У к ра їн сь ке до ш кіл ля» (1938–1939), ілю с т ро ва ний дво ти ж -
не вик «Рі д на Шко ла» (1927, № 1–4, 5/6), «У к ра їн сь ка Шко ла»
(1925–1935), «У чи тель» (1923–1924), при свя че ні ор га ні за цій ним пи тан -
ням осві т ньо го про це су. Ви да ва ло їх то ва ри с т во «У чи тель сь ка Гро ма -
да», адже на За хі д ній Укра ї ні за сно в ни ка ми дру ко ва них ор га нів ча с то� -
гу с то ви сту па ли гро мад сь кі об` єд нан ня. За вдан ня пе да го гі ч них ча со пи -
сів по ля га ло у по пу ля ри за ції на ці о на ль ної шко ли, тра ди цій, на ла го -
джен ні спів пра ці шко ли і ро ди ни, во ни про ти сто я ли іно зе м но му впли ву
на осві т ній про цес, спри я ли фо р му ван ню на ці о на ль ної са мо сві до мо с ті.

Ко ро т кий огляд пе рі оди ч них пе да го гі ч них ви дань, що ви хо ди ли у
світ про тя гом 1920–1930�х рр., до зво ляє зро би ти та кі ви сно в ки: у 
20�ті рр. дру ку ван ня ве ли кої кі ль ко с ті ви дань бу ло по в`я за но з при хо дом
но вої вла ди та ство рен ням но вої си с те ми осві ти, по лі ти кою лі к ві да ції не -
пи сь мен но с ті та укра ї ні за ції, що зу мо в лю ва ло ви пуск жу р на лів як укра ї -
н сь кою мо вою, так і мо ва ми на ці о на ль них мен шин. Ці ча со пи си мі с ти ли
рі з но пла но ві стат ті і від зна ча ли ся ши ро ким те ма ти ч ним охо п лен ням. У
1930�х рр., у зв`я з ку з на пра цю ван ням тра ди цій у пе да го гі ч ній на у ці вза -
га лі та окре мих її га лу зях, з`яв ля єть ся ряд ву зь ко спе ці а лі зо ва них жу р на -
лів. Зго р тан ня про це су укра ї ні за ції, а та кож по си лен ня іде о ло гі ч но го ти -
с ку зу мо ви ли ско ро чен ня кі ль ко с ті но вих ви дань у це де ся ти річ чя.
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УКРАЇНСЬКА КНИГА: ПОГЛЯД БІБЛІОТЕКАРІВ ВОЛИНІ

Є. Євтушок

Завершується 2007 рік, оголошений Президентом України Роком ук -
ра  їнської книги. З метою визначення її ролі в суспільстві та впливу на фор -
му вання національної свідомості в серпні-вересні 2007 року серед
бібліотечних працівників Горохівського, Ківерцівського, Луцького районів
та міста Луцька Волинської області було проведено  соціологічне дос лід -
ження „Українська книга: сьогодення та перспективи”. У ньому взяли участь
148 бібліотечних працівників. 31 із них має вищу освіту, 114 – середню спе -
ціальну, 3 – середню. Вік  опитаних – від 19 до 61 року, найбільше пра ців -
ників – від 31 до 40 років (55 осіб). Стаж роботи – від 3 до 50 років (до 10
років – 40 осіб, від 11 до 20 років – 46, від 21 до 30 років – 35, від 31 до 50
років – 27).  

Аналіз анкет засвідчив, що 50% бібліотечних працівників вважають
українську книгу засобом виховання любові до рідної мови, 46% –
чинником формування національної свідомості, 32% – одним із способів
проведення вільного часу. Опитування показало, що тільки 23% біб лі о те -
карів задоволені станом поповнення книжкових фондів своїх закладів. У той
же час 81% респондентів вважає, що якість, повнота фондів поліп ши лися,
надходження нової української літератури стало більш оперативним. Цьому
значною мірою сприяла реалізація державних програм: поповнення
бібліотечних фондів на період до 2005 року, розвитку і функціонування
української мови на 2004-2010 рр. (у 2006 р. надійшло  – 24 360, протягом
9 місяців 2007 р. – 4233 прим. книг) та програми випуску друкованої
продукції „Українська книга” ( у І-ІІІ кв. 2007 р. одержано 7 168 прим.).

На запитання, чи достатньо у бібліотеці творів сучасних українських
авторів 61% опитаних відповіли, що попит задовольняється не завжди. Серед

українських видань, в яких найчастіше доводилося відмовляти чита чам,
були названі як сучасні, так і класичні твори: А. Кащенко „Над Ко зацьким
порогом”, „Зруйноване гніздо”, І. Багряний „Тигролови”, „Сад Гет си ма н -
ський”, В. Барка „Жовтий князь”, Я. Стельмах „Митькозавр із Юрківки”, 
П. Ку ліш „Чорна рада”, Л. Костенко „Маруся Чурай”, О. Довженко „За ча ро -
вана Десна”, І. Драч „Чорнобильська мадонна”, В. Винниченко „Чорна Па н -
тера і Білий Медвідь”, „Федько халамидник”, О. Кобилянська „Царівна”,
„Лю дина”, О. Коломієць „Дикий Ангел”, І. Нечуй-Левицький „Микола Дже -
ря”, „Кайдашева сім’я”, У. Самчук „Марія”, „Волинь”; твори В. Стуса, Олени
Пчілки, О. Теліги, О. Олеся, П. Глазового, Остапа Вишні, Л. Глібова. Ці книги,
на думку бібліотечних працівників, варто було б пере видати.

У Волинській області діє Програма економічної підтримки засобів
масової інформації та книговидавничої справи, згідно з якою 50% тиражу
книг, профінансованих з бюджету, безкоштовно передається в бібліотеки.
Так, протягом 2006 року у бібліотеки області надійшло 24 702, а у І-ІІІ кв.
2007 року  – 12 788 прим. видань. Це сприяє популяризації книг місцевих
авторів, але кількість їх є недостатньою для поповнення фонду кожної
сільської бібліотеки. Тому в анкетах бібліотекарі зазначали, що попит
читачів на твори місцевих авторів задовольняється не повністю.

Більшість опитаних (76 осіб) читають літературу українських авторів
для самоосвіти, 72 – у зв’язку з професійною діяльністю, 51 – для відпочинку.
Причиною недостатньої обізнаності з сучасним літературним процесом 59%
учасників дослідження назвали незначне надходження до бібліотек
книжкових новинок. Серед засобів популяризації літератури бібліотекарі
віддали перевагу виставкам (133 особи), переглядам (57), а також дням
інформації, зустрічам з письменниками, презентаціям книг, літературним
вікторинам, годинам цікавих повідомлень.

На думку бібліотекарів, стан українського книговидання в цілому
покращився. Але через невеликі тиражі видань, їхню високу вартість, не до -
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2001 ро ці Львів сь ка об ла с на бі б лі о те ка для ді тей, ра зом з де кі -
ль ко ма бі б лі о те ка ми для ді тей Укра ї ни, ста ла пар т не ром Дер жа в -
ної (нині – Національної) бі б лі о те ки Укра ї ни для ді тей у ре а лі за ції
гра н ту Між на ро д но го фо н ду „Ві д ро джен ня” „Це н т ри ди тя чої Ін -

тер нет� жу р на лі с ти ки”. З то го ча су по ча ло ся вхо джен ня кни го збі р ні у сві то -
вий ін фо р ма цій ний про с тір.

Але од но го ком п’ю те ра з ви хо дом в Ін тер нет за до зво ном бу ло за -
ма ло, і то му ми по стій но шу ка ли шля хів для по да ль шо го впро ва джен -
ня су час них тех но ло гій. Ого ло ше ний По со ль с т вом США в Укра ї ні кон -
курс „І н те р нет для чи та чів пу б лі ч них бі б лі о тек” (LЕ АР) став спра в ж нім
шан сом для тих, хто пра цю вав над оно в лен ням сво їх бі б лі о те к. Ми ста -
ли од ни ми з пе ре мо ж ців кон ку р су LЕ АР–II. Від то ді бі б лі о те ка по ча ла
жи ти у двох сві тах – ре а ль но му і ві р ту а ль но му.

19 гру д ня 2002 ро ку, в день, ко ли Свя тий Ми ко лай кла де під по ду ш -
ки да ру н ки слу х ня ним ді тям, юні льві в’я ни – ко ри с ту ва чі бі б лі о те ки –
отри ма ли над зви чай ний да ру нок – 6 но ве нь ких ком п’ю те рів та Ін тер нет.

За ро ки, що ми ну ли, Ін тер нет� центр від ві да ли по над 27 ти сяч ді тей
і до ро с лих, за пи са ли ся до бі б лі о те ки більш ніж 3,5 тис. но вих ко ри с ту -
ва чів.

Пра ців ни ки бі б лі о те ки опа ну ва ли де кі ль ка рі в нів на вчан ня ком п’ю -
те р ної гра мо т но с ті. У 2002 ро ці для них бу ло ор га ні зо ва но “Ком п’ю те р -
ний лі к неп”: три ра зи на ти ж день си с те м ний і чер го вий ад мі ні с т ра то ри
центру на вча ли нас ос нов ро бо ти в Ме ре жі. 2003 ро ку ке рі в ни ком
Центру без пе ре р в ної  ін фо р ма цій но� бі б лі о те ч ної осві ти В. Скнарь та
тре не ром центру В. Чьочь бу ло про ве де но спе ці а ль ний дво ден ний се мі -
нар� тре нінг  “Ре сур си та мо ж ли во с ті Ін тер не ту для за без пе чен ня по треб
чи та чів пу б лі ч них бі б лі о тек”. У 2005 ро ці від бу в ся  по гли б ле ний сер ти -
фі ко ва ний тре нінг „І н те р нет для бі б лі о те ка рів”, про ве де ний тре не ра ми
ІАТР. Сер ти фі ка ти отри ма ли 22 пра ців ни ки бі б лі о те ки.

З пе р ших днів іс ну ван ня Ін тер нет� це н т ру ми по ча ли вчи ти і сво їх
ко ри с ту ва чів.  До шкі ль ни ки та їх ні ба ть ки від ві ду ва ли по пу ля р ний
цикл за нять „І н те р нет� шко ла для ма лю ків та їх ба ть ків”, де їм роз по ві -
да ли про пра ви ла без пе ки в Ін тер не ті, зна йо ми ли з кра щи ми пе да го гі -
ч ни ми сай та ми, он лай но ви ми роз ви ва ю чи ми іг ра ми, ба ть ків сь ки ми
Ін тер нет� фо ру ма ми. 

Мо ло д ші шко ля рі, уч ні 1�4 кла сів влі т ку на вча ли ся у „Лі т ній Ін тер -
нет� шко лі”, „ма н д ру ва ли” по іг ро вих і роз ви ва ю чих сай тах для ді тей,
по бу ва ли на ві р ту а ль них екс ку р сі ях, вчи ли ся пи са ти еле к т ро нні ли с ти
то що.

Для пра ців ни ків мі сь ких, ра йон них, шкі ль них кни го збі рень та об -
ла с них бі б лі о тек – уні вер са ль ної на у ко вої, на у ко во� пе да го гі ч ної, об -
ла с ної ме ди ч ної –ор га ні зо ва но цикл за нять „І н те р нет� уро ки для бі б лі -
о те ка рів”.

Та кож бу ло на ді сла но ін ди ві ду а ль ні за про шен ня від ві да ти Ін тер -
нет� центр ко ж но му пра ців ни ку управ лін ня куль ту ри. Для управ лі н ців
ство ре но Центр ді ло вої ін фо р ма ції (ЦДІ). За час йо го іс ну ван ня во ни
отри ма ли  по над 100 по в но те к с то вих  до ві док  за ко но да в чо го  та но р -
ма ти в но го ха ра к те ру, май же що дня для них го ту ють ся рі з но ма ні т ні фа -
к то гра фі ч ні до ві д ки.

Де кі ль ка ро ків діє в біб ліо те ці про гра ма ін фо р ма цій но� тре ні н го вої
під три м ки „Про фі” для сту де н тів учи ли ща куль ту ри і ми с тецтв. Ми пи -
ша є мось тим, що за вдя ки ті с ній спів пра ці з учи ли щем ко жен май бу т ній
бі б лі о те кар прой шов цикл за нять „Про фі в Ін тер не ті”, за кін чу ю чи учи -
ли ще, во ло діє на ви ч ка ми по шу ку ін фо р ма ції у Ме ре жі. 

Тра ди цій но зна ч на ува га у біб ліо те ці при ді ля єть ся ді тям із фі зи ч ни -
ми об ме жен ня ми. А з по явою Ін тер не ту во ни отри ма ли мо ж ли вість по -
єд на ти ся з усім сві том. Ми на вча ли глу хих і сла бо чу ю чих ді тей, які зго -
дом взя ли участь в Ін тер нет� фо ру мі „Лі дер с т во та управ лін ня змі на ми”,

у ві р ту а ль но му ка м пу сі
„Со ці а ль ний за хист прав і
ін те ре сів не чу ю чих”. Те пер
ба га то хто з них став по стій ним від ві ду ва чем Ін тер нет� це н т ру. На про -
хан ня гро мад сь кої ор га ні за ції „Ві ль не ди хан ня” на вчан ня прой ш ли і ді -
ти з бро н хі а ль ною ас т мо ю.

Цикл за нять „І н те р нет – уро ки для вчи те лів” про во ди в ся для ви -
кла да чів ба га тьох шкіл мі с та. А май бу т ні вчи те лі мо ло д ших кла сів –
сту де н ти пед ко ле джу – прой ш ли на вчан ня за на вча ль но� ос ві т ні ми
про гра ма ми для сту де н тів від ді лен ня іно зе м них мов “Do Yоu sре аk
Internet”, “Sprechen sіе Internet”.

Бу ло про ве де но за нят тя для чле нів львів сь ко го осе ре д ку укра ї н сь -
кої ска ут сь кої ор га ні за ції “Пласт”, які по тім про ве ли „День Пла с ту в біб -
ліо те ці”. У нас на ро ди ли ся спі ль ні про е к ти і за в’я за ли ся пар т нер сь кі
від но си ни.

І на ре ш ті, нав ча ли ся об да ро ва ні ді ти: сту дія жу р на лі ст сь кої май с -
те р но с ті Центру тво р чо с ті ді тей та юна ц т ва Га ли чи ни, юні по ети лі те ра -
ту р ної сту дії „Дже ре ль це”, яка діє при на шій біб ліо те ці. І це да ле ко не
по вний пе ре лік тих, хто те пер впе в не но сі дає за ком п’ю тер і за пу с кає
Internet Ех р l о r еr.

За пе рі од дії гра н ту на вчан ня в Ін тер нет� це н т рі прой ш ли 600 ко ри -
с ту ва чів (це гру по ві ку р си і тре ні н ги, не вра хо ву ю чи ґрун то вних ін ди ві -
ду а ль них за нять).

За раз пра ців ни ки бі б лі о те ки ак ти в но пра цю ють над дво ма но ви ми
про е к та ми. 

Пе р ший – це ди тя чий клуб «Смай лик», який від ві ду ють уч ні 1�2 кла -
сів. За вдан ня цьо го клу бу – за со ба ми Ін тер не ту і ме діа при ще пи ти ді тям
ін те рес до чи тан ня, вмін ня кри ти ч но оці ню ва ти про чи та не, гра мо т но фо -
р му лю ва ти свої ду м ки, во ло ді ти ми с те ц т вом дис ку сі ї. Фо р ми ро бо ти
клу бу до сить рі з но ма ні т ні: це пе ре гля ди фі ль мів і му ль т фі ль мів за лі те ра -
ту р ни ми тво ра ми та їх ні об го во рен ня, по рі в нян ня з кни га ми, за яки ми
во ни по ста в ле ні; кон ку р си ма лю н ків і тво р чих ро біт за про чи та ним; ві р -
ту а ль ні ма н д рі в ки на сай ти пись мен ни ків або ві до мих лі те ра ту р них ге ро -
їв; зна йом с т во з роз ви ва ю чи ми ком п’ю те р ни ми іг ра ми і гейм� ту р ні ри.
На ші “смай ли ки” бра ли участь у “Три ча к лун сь ко му ту р ні рі Го г во рд сь кої
шко ли”, ма н д ру ва ли “По той бік две рей ма гі ч ної ша фи” і ра зом з ге ро я -
ми опи ня лись у На р нії, здій с ни ли ві р ту а ль ну ма н д рі в ку в Ді с ней ленд і
по ди ви лись сла ве т ні му ль т фі ль ми Уо л та Ді с нея та ба га то ін шо го. Усі ці
ма н д рі в ки і пе ре гля ди про во дять ся в по єд нан ні з тра ди цій ни ми фо р ма -
ми біб ліо те ч ної ро бо ти: біб ліо гра фі ч ни ми огля да ми, ві к то ри на ми за
кни га ми, лі те ра ту р ни ми іг ра ми. Це тіль ки пе р ші кро ки, але ми спо ді ва є -
мось, що клуб бу де ро с ти ра зом зі сво ї ми ма ле нь ки ми від ві ду ва ча ми.

Дру ге по чи нан ня бі б лі о те ки – еко п ро ект “Ві р ту а ль ний оке ан”, що
ре а лі зу єть ся спі ль но з об ла с ним ди тя чим еко ло гі ч ним центром. У йо го
ра м ках прой ш ли пре зе н та ція центру, ві р ту а ль на фо то ви с та в ка «На в ко -
ло нас, по руч із на ми...», на вча ль ні тре ні н ги для юних еко ло гів.

Ко жен біб ліо те ч ний Ін тер нет� центр від рі з ня єть ся від ком п’ю те р них
клу бів тим, що йо го ко ри с ту ва чі не ки ну ті на при зво ля ще. Ви ко ри с то ву -
ю чи су час ні тех но ло гії, ми на ма га є мось ор га ні ч но по єд на ти їх з тра ди -
цій ни ми фо р ма ми біб ліо те ч ної ро бо ти. На при клад, впи са ли ся в про с -
тір Ін тер нет� це н т ру кни ж ко во� ілюстра ти в ні ви ста в ки з ви ко ри с тан ням
оп ти ч них ди с ків, ди с кет, роз дру кі вок: «Ме ре жа, яка об’ єд на ла світ»,
«Ла с ка во про си мо до World Wide Web», «Пе р ший раз в WWW клас»,
«Зі сто рі нок улю б ле них кни жок – на сто рі н ки Ін тер не ту». 

Що дня про во дять ся ін ди ві ду а ль ні бе сі ди ци к лу „Сам на сам з Ін -
тер нет”, ці ка во про хо дять ма со ві за хо ди. Так, від бу ли ся кру г лі сто ли
„Ко м п’ю тер – друг чи во рог?” ра зом із со ці а ль ни ми пар т не ра ми – мі -
ліці єю, мо ло ді ж ни ми центра ми. Ду же по пу ля р ні се ред юних від ві ду ва -

Л. Лугова

СС УУ ЧЧ АА СС НН ІІ   
ІІ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ІІ ЙЙ НН ІІ

РР ЕЕ СС УУ РР СС ИИ

УУ

1 Подається у скороченому варіанті.

статнє фінансування бібліотеки ще не повністю забезпечені українською
книгою. Хоча кількісний і якісний склад бібліотечних фондів змінюється, чи -
тачам, особливо сільських книгозбірень, не вистачає літератури з еко -
номіки, філософії, права, історії, сільського господарства, підприємництва,
інформатики, медицини, мистецтва, етики. Бібліотеки потребують ком пле -
к тування підручниками для вищих навчальних закладів, довідковими
виданнями, літературою за новою шкільною програмою.

Книга має бути мистецьким творінням, від її оформлення залежить
сприйняття читачем твору. 91 респондент вважає, що книги для дітей мусять
приваблювати якісними ілюстраціями, 81 – образністю, барвистістю мови,
64 – змістом. Книжкова продукція, як і будь-який товар, вимагає реклами

та формування відповідного інформаційного поля. Серед форм рек ла му -
ван ня учасники дослідження називали рекламу української книги, роз -
повсюдження прайсів видавництв, створення в місцевій пресі постійних ру -
б рик про новинки літератури, проведення телевізійних оглядів нових ви -
дань, організацію форумів видавців, книжкових ярмарків, випуск буклетів,
закладок з короткими анотаціями книг.

Формування інтелектуального потенціалу країни, світогляду гро ма -
дянина, розвиток державної мови як складової процесу державотворення
неможливі без сучасної української книжки. Вона є стратегічним про ду к -
том, який впливає на свідомість людей, на формування україн -
ської нації,  її освітній і культурний розвиток.
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чів Ін тер нет� це н т ру ві р ту а ль ні екс ку р сії, се ред них: «Ма н д рі в ка на сай -
ти Ді да Мо ро за і Сан ти Кла у са», «Рі з д вя ні ка ні ку ли в Ін тер не ті», «Ці
кни ги за хо пи ли світ», «Ці ка ві сто рі н ки в Ін тер не ті», «Ві р ту а ль ний пла -
не та рій», «Мі с то Ле ва в Ін тер не ті», «Ві р ту а ль на екс ку р сія по ди тя чих бі -
б лі о те ках сві ту» то що. 

Сьо го дні ш ні ді ти – це по ко лін ня, яке ро с те ра зом з Ін тер не том, ча с -
то во ни орі є н ту ють ся і опа но ву ють на ви ч ки ро бо ти на ком п’ю те рі ско рі -
ше, ніж ми, до ро с лі. Але до свід по ка зує, що на ша до по мо га їм все ж та -
ки по трі б на. Зо рі є н ту ва ти в мо рі ко ри с ної (і не зав жди) ін фо р ма ції, по -
яс ни ти пра ви ла по ве ді н ки в Ін тер не ті, за сте ре г ти від не без пе ки, якою
він на по в не ний, при ще пи ти на ви ч ки вві ч ли вої по ве ді н ки, ві р ту а ль ної
ети ки – це що ден на ро бо та чер го вих ад мі ні с т ра то рів центру. То му ко -
жен від ві ду вач отри мує па м’я т ки, бу к ле ти, ли с ті в ки „І н те р нет� центр”,
„Бе з пе ка ді тей в Ін тер не ті!” (па м’я т ка для ба ть ків). Роз’ яс ню ю чи мо ж ли -
во с ті Ме ре жі, не за бу ва є мо під кре с ли ти, що бі б лі о те ка – це в пе р шу
чер гу кни ги, пе рі оди ка, які та кож не суть чи ма ло ко ри с ної ін фо р ма ці ї.
То му про по ну є мо ко ри с ту ва чам по шу ка ти по трі б ну ін фо р ма цію спо ча т -
ку в чи та ль но му за лі, у дру ко ва них ви дан нях, а по тім вже зве р ну ти ся до
Ін тер не ту. Так ми на ма га є мо ся вчи ти ко ри с ту ва чів отри му ва ти ма к си -
мум ін фо р ма ції, не не х ту ю чи тра ди цій ни ми дже ре ла ми.

Лег ко опа но ву ю чи ком п’ю тер, ді ти ду же ча с то не зна ють, що ж са ме
їм по трі б но в Ін тер не ті. То му од ним із на пря мів ін фо р ма цій ної ро бо ти Ін -
тер нет� це н т ру є ство рен ня ве б лі о г ра фі ч них по ка ж чи ків для орі є н ту ван ня
ко ри с ту ва чів в ін фо р ма цій них ре сур сах Ме ре жі. На ра зі ство ре но блок
спи с ків під за га ль ною на звою „Ве б лі о г ра фі ч ні під ка з ки”. Та кі пе ре лі ки
веб� ре су р сів скла да ють ся за ін ди ві ду а ль ни ми за пи та ми на до по мо гу ви -
кла дан ню окре мих пред ме тів на за мо в лен ня ви кла да чів („О р га ні за ція
без пе ки жит тє ді я ль но с ті”, „За ру бі ж на лі те ра ту ра”), до ак ту а ль них по дій і
свят, за ін те ре са ми ко ри с ту ва чів («На до по мо гу вчи те лям», «Кра щі ди тя чі
лі те ра ту р ні сай ти», «І н те р нет до по ма гає шко лі», «Як ста ти від мін ни ком за
до по мо гою ме ре жі Ін тер нет», «А бі ту рі єнт – 2005 і 2006», «Ка ні ку ли з
миш ко ю», «Що то за свя то – Ве лик де нь», «На WWW ко ло смі ху» та ін.).
Та кож тра п ля єть ся, що го ту ють ся по за пла но ві спи с ки, як що ви ни кає на га -
ль на по тре ба до не с ти пе в ну ін фо р ма цію до ко ри с ту ва чів (на при клад, про
пта ши ний грип, Єв ро со юз та ін.).

Нас зав жди ці ка вить, як на ші ко ри с ту ва чі ви ко ри с то ву ють мо ж ли во с ті
Ін тер нет� це н т ру. Для цьо го не од но ра зо во про во ди ли ся ан ке ту ван ня: “Що
знай шли ми в Ін тер не ті”, “Нам 1 рік: пе р ші кро ки в Ін тер не ті”.

Та кі ви вчен ня сві д чать, що з від крит тям Ін тер нет� це н т ру зріс ав то ри -
тет бі б лі о те ки. Ко ри с ту ва чі на зи ва ють її „су ча с но ю”, „про су ну то ю”, во ни
пи ша ють ся на ши ми пе ре мо га ми, ча с то за пи ту ють, ко ли бу дуть на сту п ні

кон ку р си і ба жа ють взя ти у них участь. На ші від ві ду ва чі ро зу мі ють (при -
най м ні, так во ни пи шуть в ан ке тах), що кни га ні ко ли не зни к не з ін фо р -
ма цій но го про с то ру і зав жди бу де в по ша ні. Але і по яві Ін тер не ту в біб -
ліо те ці во ни ду же ра ді та вже не уяв ля ють її без Ін тер нет� це н т ру. Один
хло пець на пи сав: „І н те р нет для ме не – це не тіль ки знан ня та ін фо р ма ція,
це – на со ло да, яку я отри мую в біб ліо те ці”.

Ін тер нет� центр від крив две рі не тіль ки в без ме ж ний все світ ін фо р -
ма ції, він від крив две рі в са му бі б лі о те ку, яка ста ла більш від кри тою,
спра в ді пу б лі ч но ю. Сю ди йдуть ви кла да чі, сту де н ти, пе н сі о не ри, бі б -
лі о те ка рі шкі ль них, уні вер си тет сь ких кни го збі рень, жу р на лі с ти, про с то
пе ре сі ч ні гро ма дя ни.

Ді я ль ність Ін тер нет� це н т ру спри я ла по яві но вої фо р ми спів пра ці бі б -
лі о те ки і ко ри с ту ва чів  – во ло н тер сь ко го ру ху. Ого ло ше ний кон курс во ло -
н те рів пе ре тво ри в ся на спра в ж нє зма ган ня – сті ль ки бу ло ба жа ю чих. Ста -
р ші шко ля рі і сту де н ти, які ста ли во ло н те ра ми, із за до во лен ням до по ма -
га ють чер го вим ад мі ні с т ра то рам, за лю б ки про во дять у біб ліо те ці свій ві -
ль ний час. Ще од на на ша ма ле нь ка пе ре мо га – це ство рен ня вла с ної
веб� сто рі н ки. Пе р шу спро бу здій с ни ли са мо ту ж ки, си ла ми бі б лі о те ка рів,
то му спо ча т ку її на по в нен ня бу ло до сить скро м ним. Та у 2005 ро ці, за вдя -
ки ко н та к там, вста но в ле ним з ком п’ю те р ною ака де мі єю „ШАГ”, си ла ми її
ви пу с к ни ків� во ло н те рів бу ло ство ре но ко н тент но вої ве р сії сай ту бі б лі о -
те ки (http://lodb.оrg.ua). Він за ра хо ва ний як ди п ло м на ро бо та сту де н тів.

Ана ліз від ві ду ван ня сай ту сві д чить про не аби який ін те рес ко ри с ту ва -
чів Ін тер не ту до ре сур сів, ви ста в ле них на ньо му. За цей час сайт від ві да ли
по над 3 ти ся чі осіб, се ред яких ме ш ка н ці США, Ка на ди, Кі п ру, Ні ме ч чи ни,
Сло вач чи ни, Ро сії та ін. кра їн. Ін фо р ма цій ну цін ність вла с но го сай ту ми
ба чи мо в на по в нен ні йо го уні ка ль ни ми ма те рі а ла ми крає зна в чо го змі с ту,
осо б ли во що до лі те ра ту р но го і ви да в ни чо го про це су на Льві в щи ні.

У аме ри кан сь ких ме не дже рів є та кий ви слів – „І с то рія ус пі ху”. На -
ша іс то рія – це ці лий ла н цю жок ус пі хів, які ста ли мо ж ли ви ми за вдя ки
по яві Ін тер не ту. Це пе ре мо га в кон ку р сі му ль ти ме дій них пре зе н та цій і
по їз д ка на Крим сь ку кон фе ре н цію, на ла го джен ня між на ро д них про -
фе сій них зв’я з ків, ли с ту ван ня і об мін до сві дом з бі б лі о те ка ря ми Поль -
щі, Ли т ви, Ро сі ї. Це отри ман ня гра н ту на про до в жен ня Ін тер нет� жит тя в
кон ку р сі LЕ АР – СONNEСТ. Це про с то ве ли че з на по пу ля р ність бі б лі о те -
ки в мі с ті, ува га до її про блем з бо ку вла ди, лю бов чи та чів. Все ви ще пе -
ре ра хо ва не ли ше не ве ли ка ча с ти на то го, що зроб ле но в на шій біб ліо те ці
з по ча т ком по єд нан ня кни ги й Ін тер не ту, ми ну ло го і май бу т ньо го, дре в -
ньо го і су час но го. Наш до свід по казує, що це по єд нан ня без ме -
ж но зба га ти ло і бі б лі о те ку, і тих, за ра ди ко го во на іс ну є.

СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА: 
ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА

У ЧАС НИЙ ке рі в ник га лу зі, ме то дист не мо же пра цю ва ти, не
вра хо ву ю чи  біб ліо те ч них ре а лій. І які б ми не ма ли те о ре ти -
ч ні знан ня, ін фо р ма цію про ді я ль ність пу б лі ч них бі б лі о тек че -
рез Ін тер нет, фа хо ву пе рі оди ку, як би  не ви вча ли пла но во -

зві т ну до ку ме н та цію, ні що не мо же за мі ни ти жи во го спі л ку ван ня
між фа хі в ця ми під час ви ї з дів на мі с ця та озна йо м лен ня з прак ти ч -
ним до сві дом.

Цьо го ро ку На ці о на ль на па р ла ме нт сь ка бі б лі о те ка Укра ї ни, за
до ру чен ням Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни, здій с нює до слі -
джен ня «Сіль сь ка бі б лі о те ка на ма пі Укра ї ни». Йо го ме тою є ви -
вчен ня ре а ль но го ста ну сіль сь кої бі б лі о те ки, її ро лі в со ці а ль ній ін -
фра стру к ту рі се ла на ос но ві ана лі зу де мо гра фі ч них, еко но мі ч них по -
ка з ни ків. Ап ро ба ція до слі джен ня про хо ди ла на ба зі окре мих об ла с -
тей Укра ї ни – Ки їв сь кої, Чер ка сь кої та Хме ль ни ць кої, де іс ну ють до -
сить рі з ні під хо ди до біб ліо те ч ної ро бо ти – від про фе сій ної апа тії до
тво р чої іні ці а ти ви. По при аб со лю т но рі з не ста в лен ня з бо ку вла ди, не -
од на ко ві ма те рі а ль но� те х ні ч не за без пе чен ня, рі вень під го то в ки фа хі -
в ців, мо ж на стве р джу ва ти, що стан сіль сь кої бі б лі о те ки за ле жить,
перш за все,  від „люд сь ко го фа к то ра”. Хто ж ці лю ди, які про су ва ють
упе ред чи га ль му ють роз ви ток сіль сь кої кни го збі р ні? У рі з них гро ма -
дах по �рі з но му.

„...Я не маю пра во руй ну ва ти те, що не я ство ри ла”
Та ки ми сло ва ми ви зна чи ла го ло ва сіль сь кої ра ди Н. Ка р даш

своє ста в лен ня до бі б лі о те ки� фі лії с. Ве ли ка Бу рі м ка Чо р но ба їв сь -
кої ра йон ної ЦБС (Чер ка сь ка об ласть). Її сло ва не ро зі йш ли ся з ді -
лом. При стой на пе ред пла та до зво ли ла  ак ти ві зу ва ти со ці о ку ль ту р -
ну  ді я ль ність бі б лі о те ки ра зом із сіль сь ким клу бом та мі с це вим му -
зеє м. Про ве де но ко с ме ти ч ний ре монт при мі щен ня кни го збі р ні, ви -
рі шу єть ся про бле ма опа лен ня.  Дій с но, ща с тить тим бі б лі о те ка рям,
яких під три мує  сіль сь ка вла да. А як що їх під три мує ще й ра йон на

вла да (не обо в’я з -
ко во гро ши ма) – це
вже за по ру ка ус пі ху,
змі с то в ної ро бо ти бі -
б лі о те ки, її пе р с пе к ти в но го роз ви т ку.

Са ме та ку до по мо гу на дає бі б лі о те кам ЦБС го ло ва Чо р но ба їв -
сь кої ра йон ної ра ди. Він знай шов час для їх ньо го від ві ду ван ня,
про ана лі зу вав про бле ми та на кре с лив шля хи їх ньо го роз в’я зан ня.
Зо к ре ма, осо би с то взяв участь у від бо рі но вих книг (бли зь ко 3 тис.
ви дань) для кни го збі рень ра йо ну з об мін но� ре зе р в но го фо н ду
Національної парламентської бібліотеки України, ор га ні зу вав їх ню
до ста в ку. Сьо го дні по пов нен ням фо н дів кни го збі рень за йма єть ся
ЦРБ спі ль но з від ді лом куль ту ри ра йо ну.

До остан ньо го ча су у над зви чай но  скру т но му ста но ви щі зна хо -
ди ла ся Ма ло ка ні ве ць ка сіль сь ка бі б лі о те ка� фі лія Чо р но ба їв сь кої
ЦБС. Її при мі щен ня і фонд по вні с тю по шко дже ні гри б ком: сте ля, під -
ло га, сті ни, а та кож сте ла жі та кни ги прак ти ч но зруй но ва но. При да т -
ною для ко ри с ту ван ня за ли ши ла ся не зна ч на ча с ти на фо н ду. Бі б лі о те -
ка зна хо ди ла ся в од но му при мі щен ні з бу ди н ком куль ту ри. За раз, за
кло по тан ням сіль сь кої ра ди, її роз мі с ти ли у при мі щен ні фе ль д шер -
сь ко� аку шер сь ко го пун к ту. Тут зна хо дять ся ли ше 150�200 но вих книг
(4 ме т ро по ли ці), адже за са ні та р ни ми но р ма ми ста рі кни ги, та ще й
по шко дже ні гри б ком, не мо ж на роз мі щу ва ти у ме ди ч них за кла дах.
Од но ча с но роз по ча ло ся від но в лен ня ста ро го при мі щен ня кни го збі р -
ні. Ко ш ти на ре монт (250 тис. грн.) ви ді лив зе м ляк – ві до мий по лі тик
Ми ко ла То ме н ко, Але, крім цьо го, по трі б но уко м п ле к ту ва ти фонд
кни го збі р ні. То му й хо четь ся зве р ну ти ся до ко лег з про по зи ці єю до -
по мо г ти біб ліо те ці.

Ак ти в но спів пра цює з мі с це вою вла дою в осо бі сіль сь ко го го ло -
ви, з мі с це ви ми під при єм ця ми Ли ча н ків сь ка сіль сь ка бі б лі о те ка� фі -
лія Ки є во� Свя то шин сь кої ра йон ної ЦБС. За вдя ки цьо му всі по чи нан -

С. Кравченко, І. Цуріна

ЯЯ КК   ЖЖ ИИ ВВ ЕЕ ШШ ,, СС ІІ ЛЛ ЬЬ СС ЬЬ КК АА
ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ КК ОО ??
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ня кни го збі р ні під три му ють ся і фі нан су ю ть ся. Сіль сь ка ра да за ці ка в -
ле на у за без пе чен ні ро бо ти бі б лі о те ки, на дає свої рі шен ня для озна -
йо м лен ня чи та чам та жи те лям се ла, ви ді ляє зна ч ні ко ш ти на ком пле -
к ту ван ня. На при клад, у 2006 ро ці бу ло ви ді ле но 8 тис. грн., які ви ко -
ри с та ли для пе ред пла ти та при дбан ня но вої лі те ра ту ри. Сьо го дні ця
бі б лі о те ка отри мує 64 на зви пе рі оди ч них ви дань. Мі с це ві під при єм -
ці до по ма га ють їй у фі нан су ван ні про ве ден ня ма со вих за хо дів (за -
про шен ня, со ло д кий стіл, транс порт), які го тує біб ліо те ч ний ак тив.

Мі с це бі б лі о те ки у со ці о ку ль ту р но му се ре до ви щі се ла
За вдан ням до слі джен ня „Сіль сь ка бі б лі о те ка на ма пі Укра ї ни” є

озна йо м лен ня з со ці а ль ни ми умо ва ми, в яких пра цює бі б лі о те ка на
се лі, а са ме: де мо гра фі ч ною си ту а ці єю, ста ном за йня то с ті на се лен ня,
роз по ді лом пра цю ю чих за про фе сій ни ми озна ка ми, на яв ні с тю со ці а -
ль ної ін фра стру к ту ри. Це до зво лить ви зна чи ти мі с це сіль сь кої кни го -
збі р ні у со ці у мі: на скі ль ки во на від по ві дає по тре бам сво єї гро ма ди,
зре ш тою, на скі ль ки во на є пу б лі ч но ю. Ді я ль ність бі б лі о те ки роз гля -
да єть ся крізь при зму від по ві д но с ті по тре бам са ме на се лен ня, як це
від бу ва єть ся у всіх ци ві лі зо ва них кра ї нах, де по ка з ни ки ро бо ти ви -
зна ча ють ся не що до ко ри с ту ва ча, а що до ме ш ка н ця те ри то рі ї. Та кий
під хід мо ж на спо сте рі га ти і у на ших бі б лі о те ках. Так, у сіль сь ких кни -
го збі р нях Хме ль ни ць кої об ла с ті в роз кла ді ро бо ти ми по ба чи ли: „З
10.00 до 12.00 – ро бо та з на се лен ням на дому”. У ці го ди ни бі б лі о те -
ка рі об слу го ву ють лю дей по хи ло го ві ку, з фі зи ч ни ми об ме жен ня ми
то що за мі с цем їх ньо го про жи ван ня. 

Зно ву хо четь ся зга да ти  бі б лі о те ку� фі лію с. Личанка, де ме ш ка -
ють 1 100  жи те лів. Ін фра стру к ту ру села скла да ють клуб, по ча т ко ва
шко ла, фе ль д шер сь ко� аку шер сь кий пункт, ди тя чий са док, кі ль ка
при ва т них під при ємств. Бі б лі о те ка зна хо дить ся в центрі села, в од ній
бу ді в лі з сіль сь кою ра дою, але має окре мий вхід. Пло ща її при мі щен -
ня ста но вить при бли з но 70 м2. Пра цює кни го збі р ня у зру ч ний для ме -
ш ка н ців се ла час – з 12.00 до 20.00, су бо та  – ро бо чий день. По руч
зна хо дять ся ін ші со ці а ль ні за кла ди, що для на се лен ня ду же зру ч но,
адже ко жен, ви рі шу ю чи свої бу ден ні про бле ми, мо же по до ро зі за -
йти до бі б лі о те ки: по мі ня ти кни гу, ді з на ти ся про остан ні но ви ни, зро -
би ти ксе ро ко пію то що. До ре чі, ксе рокс по да ру ва ли спо н со ри, і по -
слу ги ксе ро ко пі ю ван ня без ко ш то в ні для всіх жи те лів, не за ле ж но від
то го, є лю ди на ко ри с ту ва чем бі б лі о те ки  чи ні. 

При єм но вра жає ін тер’ єр бі б лі о те ки. Її оздо б ле но ви ши ти ми ви -
ро ба ми, по да ро ва ни ми чи та ча ми, ка р ти на ми і кві та ми. Ат мо с фе ру
до б ро зи ч ли во с ті від чу ва єш, тіль ки� но пе ре сту пи в ши по ріг бі б лі о те -
ки. Во на ду же чи с та, те п ла, сві т ла, за ти ш на. Від ра зу впа дає в око оно -
в ле ний і по чи ще ний фонд, що зна хо дить ся у від кри то му до сту пі.

Вза га лі, пи тан ня роз крит тя фо н ду є осо б ли во ак ту а ль ним для
фа хі в ців. Адже прак ти ка до во дить, що ко ри с ту ва чі від да ють пе ре -
ва гу са ме від кри то му до сту пу до фо н ду, йо го си с те ма ти ч но� те ма -
ти ч ній роз ста но в ці, яка б вра хо ву ва ла сма ки й упо до бан ня лю дей. 

У Ча па їв сь кій сіль сь кій біб ліо те ці� фі лії Зо ло то ні сь кої ра йон ної
ЦБС (Чер ка сь ка обл.) зро би ли са ме так. До ро с лі та ді ти мо жуть
знай ти кни ги на сво їх окре мих по ли ч ках, які офо р м ле ні на най ви -
ба г ли ві ший смак. 

Як пра цює сіль сь ка бі б лі о те ка
Сіль сь ка бі б лі о те ка, як це да в но скла ло ся, ак ти в ний уча с ник по -

дій, що від бу ва ють ся на се лі, „ку з ня” ма со вих за хо дів. По га но це чи
до б ре? На цю те му мо ж на дис ку ту ва ти не скін чен но. Адже бу ває й
так, що до во дить ся про во ди ти за хо ди «на від зна чен ня», «на ви ко -
нан ня»… При цьо му не вра хо ву єть ся, що тво ри по ета, юві лей яко го
ре ко ме н дує від зна ча ти, на при клад ЮНЕСКО, від су т ні в біб ліо те ці,
що бі ль шість за хо дів во на не спро мо ж на ін фо р ма цій но за без пе чи ти
через застарілі кни ж ко ві фо н ди і що вна слі док пе ре ва н та жен ня кни -
го збі р ня не ви ко нує сво їх ос но в них фу н к цій. Як що про ра ху ва ти згі -
д но з біб ліо те ч ни ми но р ма ми час, що по трі б ний на  під го то в ку рі з -
них ма со вих за хо дів у сіль сь кій фі лії, то ви ни кає зро зу мі ле за пи тан -
ня: чи ре а ль но під го ту ва ти і про ве с ти за хо ди до всіх аб со лю т но свят
та по дій ми ну лих ча сів та сьо го ден ня? От же, за хо дів у біб ліо те ці не
по ви нно бу ти за над то ба га то. За зви чай на со ці о ку ль ту р ну ро бо ту, за
іс ну ю чи ми ста н да р та ми, має при падати 10�15% бю дже ту ро бо чо го
ча су. До ці ль но та кож вра хо ву ва ти і ба жан ня ко ри с ту ва чів, їх ні ін те -
ре си, адже ма со вий за хід має оби ра ти ся не сті ль ки за да тою, скі ль -
ки з вра ху ван ням за ці ка в ле но с ті у ньо му ко ри с ту ва чів, ін ак ше мо ж -
на за гу би ти са му по со бі пра ви ль ну іде ю.

Зро зу мі ло, як що бі б лі о те кар ор га ні зо вує „Свя то ву ли ці”, „Свя то
се ла”, „Свя то ку ре ня”, то це ці ка во, по �пе р ше і най го ло в ні ше, жи те -
лям, по �дру ге, – бі б лі о те ка ре ві, і вже по �тре тє, це не за ва дить вла -
ді. „Ве сіл ля Мо р к ви н ки”, „Міс Те тя на” чи „Свя то Га р бу за” (Ко ро бів -
сь ка сіль сь ка бі б лі о те ка� фі лія Зо ло то ні сь кої ра йон ної ЦБС Чер ка сь -
кої обл.), свя та з ми ну в ши ни: об жи н ки, на ро ди ни, шлю би (Ча па їв -
сь ка сіль сь ка бі б лі о те ка� фі лія) за па м’я та ють ся жи те лям та чи та чам. 

По пу ля р ним у жи те лів с. Ма лі Ка ні в ці ста ло „Свя то ку ре ня”, ко -
ли на май да ні пе ред бі б лі о те кою ко ж на ву ли ця пред ста в ля ла свій
ку рінь, за хи ща ла йо го. Для цьо го кни го збі р ня та тво р чий ак тив свя -

та під го ту ва ли кон ку р си на знан ня іс то рії ву лиць, їх ніх ме ш ка н ців,
те а т ра ль ні сце н ки з укра ї н сь ких кла си ч них лі те ра ту р них тво рів, фо -
ль к ло р ні спі ви, яс к ра во і ори гі на ль но офо р ми ли ко с тю ми уча с ни -
ків, пла ка ти, ем б ле ми то що. На сві т ли нах зі свя та ми ба чи ли і ін сце -
ні за ції кла си ч них тво рів, і тан ці, і де гу с та цію страв то що. Сіль сь ка
бі б лі о те ка іні ці ює й від зна чен ня ре лі гій них свят. До них  бі б лі о те кар
го тує від по ві д ну ці ка ву ін фо р ма цію, до би рає рі з но ма ні т ні пу б лі ка ції
то що. Свою до по мо гу у цьо му на дає  мі с це вий свя ще ник.

Бі б лі о те ка – осе ре док крає зна в чої ро бо ти
Крає зна в ча ро бо та – од на з най більш ва го мих скла до вих ро бо -

ти пу б лі ч ної бі б лі о те ки. Осо б ли во це від чу ва єть ся на се лі, де зна -
ють ро до від прак ти ч но ко ж но го жи те ля, де ще збе рі га ють ся на род -
ні зви чаї, тра ди ції на род них ре ме сел і ми с те ц т ва. У крає зна в чій ро -
бо ті уна оч ню ють ся про фе сій на під го то в ка бі б лі о те ка ря, йо го смак,
про яв ля єть ся вмін ня пра цю ва ти з лю дь ми. 

Так, у крає зна в чо му ку то ч ку, офо р м ле но му у ви ще зга да ній Ли ча -
н ків сь кій сіль сь кій біб ліо те ці� фі лії, роз мі ще но ви дан ня, що роз по ві да -
ють про іс то рію се ла, або дже ре ла, де якимсь чи ном во но зга ду є ть ся.
Є тут і ру ко пи с ний лі то пис „І с то рія се ла Ли ча н ка”, який вже про тя гом
45 ро ків ве де бі б лі о те кар, заслужений працівник культури Укра ї ни  
З. Де г тя ре н ко. До по слуг чи та чів – ві до мо с ті про по дії, що від бу ва ли -
ся у се лі, ма те рі а ли про йо го ке рі в ни ків, лю дей, які зро би ли вне сок в
іс то рію Ли ча н ки. Тут зби ра ють ся та кож від ео за пи си про мі с це ві по ді ї.

30 ро ків при біб ліо те ці пра цює клуб „Ве се л ка”, яким ке рує бі б лі -
о те кар. Чле ни клу бу збе рі га ють і по пу ля ри зу ють ет но гра фі ч ну куль -
ту ру сво єї мі с це во с ті, від тво рю ють мі с це ві зви чаї та об ря ди, бе руть
участь у ба га тьох фо ль к ло р но� ет но г ра фі ч них свя тах, зо к ре ма, у Му -
зеї ар хі те к ту ри та по бу ту НАН Укра ї ни у с. Пи ро гів (м. Ки їв).

Чер ка сь ка об ласть – край Та ра са Ше в че н ка, де ду же ша ну ють
ве ли ко го по ета. У ко ж ній (!) від ві да ній на ми біб ліо те ці є пор т рет
Ко б за ря, при кра ше ний ру ш ни ка ми, і обо в’я з ко во при свя че на йо му
ви ста в ка. Кни го збі р ні ма ють з лю бо в’ю офо р м ле ні крає зна в чі ку т -
ки, оздо б ле ні ста ро да в ні ми ви ро ба ми, го р щи ка ми та ру ш ни ка ми,
як, на при клад, у с. Ча па ї в ка  Зо ло то ні сь ко го ра йо ну.

Бі б лі о те кар Ма ло ка ні ве ць кої сіль сь кої бі б лі о те ки� фі лії Чо р но -
ба їв сь кої ЦБС Н. Са в че н ко зби рає ма те рі а ли з іс то рії сво го се ла, іні -
ці ює ін те рес од но се ль ців до ми ну в ши ни кра ю. За ці ка в ле ні чи та чі
при ве з ли до бі б лі о те ки ма те рі а ли із Ки є во� Мо ги лян сь кої ака де мії,
що за сві д чу ють да ту за сну ван ня се ла, ко т ра, як ви яви лось, є зна ч но
да в ні шою, ніж бу ло ві до мо з офі цій них дже рел. Від по ві д ні ко пії
карт та ар хі в них ма те рі а лів збе рі га ють ся у біб ліо те ці.

Крає зна в ча скла до ва ро бо ти є од ні єю з пріо ри те т них у бі б лі о те ках
Хме ль ни ць кої об ла с ті, які ми від ві ду ва ли під час Лі т ньої шко ли ке рі в -
ни ка “У п ра в лін ня пу б лі ч ною бі б лі о те ко ю” для ди ре к то рів ЦБС об ла с ті.

Так, Са м чи ків сь ка сіль сь ка бі б лі о те ка� фі лія Ста ро ко с тя н ти нів -
сь кої ЦБС пра цює за спе ці а ль ною про гра мою „О т чий дім”. Її ме та –
роз ви ток та під три м ка кра щих мі с це вих тра ди цій, ви хо ван ня у мо -
ло ді лю бо ві до сво єї ма лої Ба ть кі в щи ни. Зви чай но, не ко ж не се ло
має та кий іс то ри ко� ку ль ту р ний за по ві д ник, як у Са м чи ках, але, ма -
буть, в іс то рії ко ж но го се ла мо ж на знай ти йо го вла с ну ро дзи н ку, що
до ці ль но ви ко ри с та ти у біб ліо те ч ній ро бо ті. А по пу ля ри за ція цих ві -
до мо с тей, їх нє пред ста в лен ня в Ін тер не ті спри я ти муть роз ви т ку мі -
с це во го зе ле но го ту ри з му.

Крає зна в ча ро бо та та кож зна хо дить ся у центрі ува ги Кле м бів сь -
кої сіль сь кої бі б лі о те ки� фі лії Ізя с лав сь кої ра йон ної ЦБС (Хме ль ни -
ць ка обл.), Це, зо к ре ма, зби ран ня ма те рі а лів про жит тя і ді я ль ність
зна них кра ян. Ре зуль та том та ко го ша но б ли во го ста в лен ня до ві до -
мих зе м ля ків є їх ня до по мо га і за ці ка в ле ність у ді я ль но с ті бі б лі о те ки.
Ко лись прак ти ч но зни ще на, сьо го дні кни го збі р ня має пре кра с не
при мі щен ня у від бу до ва но му за су час ни ми ста н да р та ми  клу бі. Од -
но се ль ча ни за вдя чу ють цьо му своє му зе м ля ко ві, ко ли ш ньо му мі ні с -
т ру транс по р ту Укра ї ни Г. Ки р пі. Від ро джен ня се ла він по чав з бу ді в -
ни ц т ва до ро ги, яка ве ла до клу бу, бі б лі о те ки і тіль ки по тім до по міг
по бу ду ва ти сіль ра ду. Ми по бу ва ли на бе не фі сі чи та ць ких ро дин, які
сво їм ко рін ням за ли ша ють ся в се лі. Це ро ди чі Г. Ки р пи, ху до ж ни-
ка� ака де мі ка Е. Мі ля ра,  ві до мо го фу т бо лі с та Д. Чи г рин сь ко го.

Що ми по ба чи ли і які ви сно в ки зро би ли
Сіль сь ка бі б лі о те ка сьо го дні – це ак ти в ний уча с ник жит тя со ці -

у му, вкрай не об хід ний на се лен ню те ри то рі ї. Бі б лі о те ка рі на се лі пе -
р ши ми від чу ли на со бі осо б ли во с ті мі с це во го са мо вря ду ван ня, по -
ча ли ін ту ї ти в но бу ду ва ти  від но си ни з мі с це ви ми вла дою та гро ма -
дою, без  до по мо ги ко т рих жо д на бі б лі о те ка ви жи ти не мо же.

Мо ж на стве р джу ва ти, що вже ство рю ють ся ти по ві мо де лі вза -
є мин із вла д ни ми стру к ту ра ми. На при клад:

–– вла да ро зу міє про бле ми бі б лі о те ки та всі ля ко під три мує
всі її по чи нан ня;

–– вла да ро зу міє про бле ми бі б лі о те ки, але не вжи ває жо д -
них за хо дів, щоб до по мо г ти;

–– вла да не при слу ха єть ся до біб ліо те ч них про блем, ро бить
те, що вва жає за по трі б не.
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У сіль сь ких бі б лі о те ках рі з них ре гі о нів ми ба чи ли зра з ки біб ліо -
те ч но го об слу го ву ван ня і ра ді ли за ді тей, які, за вдя чу ю чи сво їй кни -
го збі р ні, отри му ють шанс на бу ти осві ту; за пред ста в ни ків сіль сь кої
ін те лі ге н ції, ко т рі мо жуть по стій но оно в лю ва ти свої знан ня; за лю -
дей по хи ло го ві ку, які ма ють роз ра ду і вті ху від кни ги та спі л ку ван ня.
Але вод но час зі тк ну ли ся з чи с лен ни ми не опа лю ва ни ми при мі щен -
ня ми, що по тре бу ють ка пі та ль них та ко с ме ти ч них  ре мо н тів, ви па д -
ка ми іг но ру ван ня біб ліо те ч них по треб: від су т ні с тю ко ш тів на ком -
пле к ту ван ня, пе ред пла ту то що. Про те  і на се лі лю ди пла тять по да т -
ки, а що отри му ють вза мін? У де яких мі с це во с тях окре мі пред ста в -
ни ки мі с це вої вла ди ви ма га ють від бі б лі о те ка рів пра цю ва ти в не -

опа лю ва них при мі щен нях по вний ро бо чий день, агі ту ва ти під час
ви бо р чих ка м па ній (чо го за За ко ном про біб ліо те ч ну спра ву во ни не
ма ють пра ва ро би ти), пи са ти до ві д ки для мі с це вих ке рі в ни ків то що.
Ва р то взя ти до ува ги, що бі б лі о те кар на се лі ча с то� гу с то і ор га ні за тор
ма со вої ро бо ти, і ак ти ві ст� кра є з на вець, і по мі ч ник шко ли то що.

Сьо го дні сіль сь ка бі б лі о те ка по тре бує до по мо ги. Адже для то -
го, щоб во на мо г ла і на да лі ви ко ну ва ти на су час но му рі в ні роль ін -
фо р ма цій но го центру сво єї гро ма ди, їй по трі б ні но ві кни ги і по в но -
цін на пе ред пла та пе рі оди ч них ви дань, до ступ до Ін тер не ту,
ро зу мін ня та під три м ка з бо ку вла ди, ус ві до м лен ня бі б лі о те -
ка ря ми не об хід но с ті під ви щен ня сво го фа хо во го рі в ня.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ 
ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
(ШКОЛА МЕТОДИСТІВ)

листопада 2007 р. спільними зусиллями На ці о на -
льної парламентської бібліотеки України (НПБУ) та
Дер жавної ака демії керівних кадрів культури і мис тецтв
(ДАКККіМ) бу ло проведено Школу методиста на тему

„Шляхи під ви щення іміджу публічної бібліотеки в с уча с них
умовах”. У ній взяли участь представники державних біб лі о тек Ук -
раїни, завідувачі методичних відділів 22 обласних уні вер са льних
наукових бібліотек, представники окремих ЦБС Ки ї в ської області
(близько 30 осіб).  Треба зазначити, що заняття з під вищення ква -
ліфікації спеціалістів у такій формі не про во дилися вже досить
давно і викликали неабиякий  інтерес у фахівців. 

„Публічна бібліотека успішна, якщо базується на потребах гро -
мади” – таким був лейтмотив роботи Школи. Розглядались
основні складові діяльності ПБ, їхнє методичне забезпечення.

Програма заходів була дуже насиченою, заняття (у формі до по -
ві дей, візуальних лекцій, повідомлень, консультацій, виїзних се -
мінарів, обговорень, тренінгів тощо) проходили як на базі НПБУ, так
і в публічних бібліотеках м. Києва. Слухачам також було за про -
поновано велику культурну програму з щоденним від ві ду ванням
театрів Києва. 

Про роль методичної служби у наші дні, тенденції її розвитку
говорила у своєму вітальному слові генеральний директор НПБУ 
Т. Вилегжаніна. Вона  зупинилася на певних тенденціях розвитку
біб ліотечної галузі,  зокрема, стосовно її нормативно-правової
бази, трансформації бібліотечної мережі і т. ін., підкресливши, що
методисти вже зараз мають готуватися до цих змін і робити пас -
портизацію бібліотечних закладів у своїх регіонах, упроваджувати
нові стандарти в технологічні процеси, а головне – більше при -
діляти увагу комплексу проблем, що стосуються управління фон -
дами, участі бібліотек у реалізації Державної програми розвитку і
функціонування української мови на 2004-2010 роки тощо.

Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат пе да го -
гічних наук професор І. Шевченко зупинилася на кадровій про блемі
біб лі отек, що дуже гостро відчувається сьогодні, і під кре слила
необхідність пос тійного підвищення професійного рівня фахівців.
Вона за пропонувала слухачам взяти участь у реалізації проекту
ДАКККІМ з ди станційного навчання.  Питанням біб лі о те ч ної освіти
присвятила свій виступ професор, зав. кафедри біб ліотекознавства
та ін но ва ційних технологій ДАКККІМ В. Скнарь, зауваживши, що в
Україні пла нується внести серйозні зміни в систему освіти, ос кі льки
ця сфера разом з культурою значною мі рою визначає со ці альне
самопочуття гро мади. Вона закликала присутніх більше уваги
приділяти коор ди наційній роботі в контексті фахового спілкування
між методистами.

Завідувачка відділу наукового аналізу та розвитку бібліо теч ної
справи (НАРБС) НПБУ І. Цуріна в лекції-візуалізації „Образ пу б -
лічної бібліотеки: нове бачення” зазначила, що існують публічні
бібліотеки трьох рівнів, і висвітлила основні нап ря ми тран сфор ма -
ції біб лі отеки – від масової до публічної, що зумовлює переоцінку
громадою книгозбірні як вкрай потрібної соціальної установи.

Наприкінці першого дня роботи Школи відбулось оз на  йо м -
лення слухачів із здо бутками методичних служб.

Другий день розпочався доповіддю завідувачки відділу нау кової
організації і методики бібліотечної роботи Дніпро пе т ро в ської ОУНБ 
І. Луньової на тему „Вплив науково-методичної ді я льності ОУНБ на
су часне оновлення та стратегічний розвиток біб ліотек ре гіону”. Вона
оха рактеризувала системний підхід до зазначеної про блеми, що
вклю чає розробку та поступове впро вадження в регіоні відповідних
цільових програм; випуск різних за жанром ме то дичних ма теріалів;
застосування інноваційних методів в управ лін ській ді я льності.

І. Цуріна і Н. Гудімова
(головний бібліотекар
відділу НАРБС НПБУ)
представили аналітико-
прогностичний огляд „Планово-звітна до ку ментація ОУНБ: аналіз і
рекомендації”. Вони зо се ре дили увагу на основних за са дах, що
мають бути обо в’яз ково ві доб ражені у від повідній документації,
вказали на її типові по ми л ки і особливо під креслили, що
бібліотечний план або звіт – це сво є рідний зріз  біб лі о течного життя
за певний час, зокрема стосовно того, які книги і серед яких груп
читачів користувалися найбільшим попитом, які події, акції або
заходи викликали значну увагу, резонанс у громаді, рівень ефек ти -
вності тих чи інших бібліотечних послуг тощо. Було особливо під кре -
слено, що звіт має бути інфор ма тивно на сиченим, максимально
аналі тич ним, а тому рекомен ду валося вклю чати до нього різні
графіки, порівняльні таблиці, фото репортажі тощо. Як зразок було
за пропоновано примірну схе му річного плану.

Також зверталася увага на такі упущення методистів як пра -
ктична відсутність відомостей про роботу децентралізованих
бібліотек, аналізу змін у їхньому статусі, недбале ведення що -
денників роботи тощо.

„Соціологічне дослідження як основа розробки стратегії
діяльності бібліотеки” – назва лекції-візуалізації, з якою виступила
завідувачка науково-дослідницького відділу НПБУ Л. Лю ба ренко.
Вона зазначила, що науково-дослідна робота є основою
стратегічного планування діяльності бібліотек, необхідною для
прийняття вірних управлінських рішень, а ще – інструментарієм
бібліотекаря для обґрунтування придбання пев ної літератури,
вибору пріоритетів у розвитку бібліотеки тощо. 

Логічним продовженням попереднього виступу стала консу ль -
та ція головного бібліотекаря науково-дослідницького відділу НПБУ 
О. Мастіпан „Бібліотечна статистика як основа дослід жен ня”. Було
підкреслено, що без аналізу кількісних ха ра ктеристик немож ли во
об’єктивно проаналізувати процеси, що від бу ваються у бібліотеч ній
сфері, конкретній бібліотеці. Яскравим підтверд жен ням цього ста ли
наведені показники, отримані і про аналізовані відділом у ході дос лі -
д ження „Сільська бібліотека на мапі України”. Виявилося, зо крема,
що певні сільські бібліотеки-філії подають не вірні статистичні да ні
що до кількості мешканців, охоплення біб лі отечним обслуго ву ван -
ням різних верств насе лен ня. Через це дослідження втрачає свою
до цільність. Такий приклад викликав жваву реакцію методистів,  за -
чепивши їх за жи ве, бо і для них зби рання даних так само становить
певні труднощі, в тому числі через небажання територіальних адмі -
ністрацій ділитися об’єктивною ста тистичною інформацією тощо. 

Третій день розпочався з методичного аналізу слухачами шко -
ли побаченого під час знайомства з роботою публічної біб ліотеки-
філії „Світогляд” Печерської районної ЦБС м. Києва. Всі високо
оцінили сучасний дизайн бібліотеки,  наскільки органічно вона
ста ла складовою соціальної інфраструктури центрального району
столиці, роботу Інтернет-центру, зручність і комфортність не тільки
для користувачів, а й для працівників. 

Н. Гудімова виступила з консультацією „Методичне забез пе -
чен  ня розвитку фондів публічних бібліотек”. Вона, зокрема, від зна -
чи ла невідповідність обсягів поповнення бібліотек України но вими
над ходженнями рекомендаціям ІФЛА, слабку роботу ме тод  служб
щодо відображення реальної картини в цьому контексті в районних
та сільських бібліотеках. Було підкреслено, що при аналізі фондів
майже не враховується коефіцієнт їхньої від по відності запитам різ -
них категорій користувачів, не на належному рівні знаходиться ро -
бота з пасивною частиною фондів. Зверталась увага  на необхід ність

Ю. Ворона 

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
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акуратного ведення облікових документів – сумарних і інвен тарних
книг, систематичної роботи з боржниками, своєчасного про ведення
інвентаризації на місцях. Йшлося і про важливість роботи над стра -
те гічними програмами, спрямованими на покращання ситуації з
фондами, відстеження рівномірності за без печення сільських
бібліотек-філій новими надходженнями, використання Інтернет-
технологій, міжбібліотечних зв’язків, спон сорської допо моги у
формуванні документних ресурсів книго з бірень тощо. 

З консультацією на тему „Списання як фактор актуалізації біб лі -
отечного фонду” виступила І. Цуріна, яка висвітлила складну
ситуацію з у цій сфері і, зокрема, в контексті роботи з морально
застарілою та зношеною літературою, якої в бібліотеках нара хо ву є -
ться приблизно 60%. Йшлося також про слабку роботу з вивчення
ви користання окремих розділів фонду, елементарну правову нео -
бізнаність фахівців з даного питання, нехтування технологією видачі
лі тератури тощо. Тому ця ситуація змушує, в тому числі і методистів,
шукати шляхи її покращання, зокрема це: чітке дотримання від -
повідних нормативних інструкцій та критеріїв щодо списання ви -
дань; формування до ку мен т них ресурсів від повідно до місії даної
біб ліотеки; до дер жання ро зумних обсягів фонду для забезпечення
інформаційних потреб жи телів;  дот ри мання рекомендацій ІФЛА
щодо щорічного списання від повідно до  наявних документних
ресурсів, книгозабезпеченості тощо.

Директор  Центру інформаційних ресурсів Посольства США в
Україні, президент УБА, кандидат педагогічних наук В. Пашкова у
своєму виступі „Як працювати із журналістами: бібліотекар дає
інтерв’ю” розкрила деякі секрети роботи зі ЗМІ. Вона під кре с лила,
що, перш за все, потрібно бути „посланцем” своєї ус танови,
просвітити членів громади зрозумілою для них мовою щодо місії
бібліотеки, її важливої ролі в суспільстві. А для цього важливо
чітко сформулювати основну думку, по тренуватися щодо пра ви -
льності мови під час інтерв’ю тощо. Крім того, В. Пашкова
ознайомила слухачів із проектами УБА.

Завершувала робочий день у стінах НПБУ завідувачка нау ко -
во-бібліографічного відділу цієї бібліотеки В. Кононенко до по від -
дю-візуалізацією  „Бібліографічна діяльність як складова зро стання
іміджу публічної бібліотеки”. Вона висвітлила сучасні тенденції ук -
раїнської бібліографії, що проявляються, зокрема, у значному збі -
льшенні краєзнавчих, історико-популярних посіб ни ків, на го ло -
сила, що при їхній підготовці все більше уваги при діляється поєд -
нанню бібліографічних, фактографічних, текстових  матеріалів. 

Слухачі Школи також взяли участь у виїзному семінарі на базі
бібліотеки-філії ім. Анни Ахматової Оболонської районної ЦБС 
м. Ки єва за темою „Публічна бібліотека: сучасний підхід до ство -
рення образу бібліотеки в реальному та віртуальному просторах”.

Четвертий день роботи Школи розпочався саме з аналізу по -
баченого методистами під час семінару.  Призначені «білі» і «чо -
рні» критики оцінювали  відповідність бібліотеки визначеній місії,
форми наочної популяризації літератури. Було відзначено сучасне
оформлення бібліотечного простору,  надзвичайно вдале поєд -
нан ня традиційних форм роботи з використанням ін фор маційних
технологій, вміння бібліотечними засобами пред ставити поетесу
Анну Ахматову, ім’я якої носить бібліотека.

Головний бібліограф науково-бібліографічного відділу НПБУ 
К. Камінська у своїй консультації за темою «Впровадження стан -
дарту „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1.2006)
у практичну діяльність бібліотек» ознайомила присутніх з деякими
ха рактерними особливостями і відмінностями нового біб ліог ра -
фічного опису від попереднього, передбаченого стан дартом 7.1-84.

З лекцією-презентацією „Мистецтво управління: ефективна ор -
ганізація, якісне обслуговування” далі виступила І. Цуріна. Вона ви ді -
лила декілька основних чинників щодо забезпечення успіш но го роз -
витку публічної бібліотеки: швидке реагування на зміни в сус пі льстві
і бібліотечній сфері; перегляд традиційних підходів до діяльності
бібліотеки; прагнення розширювати сегменти ринку ко ри стувачів;
взяття на себе нових функцій із врахуванням інтересів різ них ка те го -
рій користувачів; розширення репертуару біб ліо теч них послуг і пок -
ращання їхньої якості. Має здійснюватися конт роль за цією дія ль -
ністю, що є одним із ключових елементів су час ного управління, а та -
кож визначатися ідеальні та реальні цілі розвитку бібліотеки.

Не зайвим для слухачів школи був і тренінг „Створення ко ма нди”,
який провів професійний психолог О. Булагін. На його ду м ку, ко ма -
нду має очолювати лідер із стратегічним мисленням, здат ний підтри -
мувати, наснажувати команду, знаходити вихід з форс-мажорних
ситуацій. Людей можливо об’єднати зрозумілою ціллю і, відповідно,
конкретними завданнями з їхнім подальшим вирі шен ням. У команди
має бути корпоративна культура: кожен му сить вміти слухати і чути
партнера, переконувати, ставити запитан ня, сприяти створенню
довірливої, доброзичливої атмосфери для спілкування.

Далі у програмі Школи були заняття на базі бібліотеки-філії 
ім. М. Костомарова Шевченківської районної ЦБС м. Києва за те -

мою „Публічна бібліотека: складові успішної діяльності”. Слухачі
про слухали лекцію представника видавництва „Кальварія” П. Ма -
цкевича „Сучасний український літературний процес”, доповідь
завідувачки бібліотеки з заявленої теми, жваво обмінювались
інформацією під час „круглого столу”. Відбулося своєрідне міні-
комплексне обстеження названої установи, під час якого учасники
знайомились і з планово-звітною документацією, і формами нао -
чної популяризації літератури, роботою з владними структурами.

Наступного, заключного дня, фахівці об мі ня лися враженнями від
відвідання бібліотеки-філії ім. М. Кос то ма рова,  ви со ко оцінивши її
діяльність. Відзначалося, що ця кни гоз бірня  є зраз ком саме публічної
бібліотеки, що підтверджується ори гінальними, нет радиційними
формами роботи, вмінням працю вати як з насе ленням, так і з
владними структурами, гро ма д ськими організаціями, со ціа льними
службами мікрорайону. Її роботу неодноразово було представлено
на сайті НПБУ (http://www.profy.nplu.org).

З консультацією з правових питань виступила вчений секретар
НПБУ Н. Розколупа. В режимі „запит-відповідь” слухачі отримали
по яс нення щодо юридично-нормативної бази, яка регламентує
об лік біб ліотечних фондів, механізму встановлення орендної
плати за біб ліотечні приміщення, існуючих законодавчих доку ме -
нтів, котрі дають пра во бібліотечним працівникам розраховувати
на наукову пенсію то що.

І. Луньова під час мультимедійної презентації „Організація від -
кри того простору бібліотеки: з досвіду роботи бібліотек Росії і Біло ру -
сі” розповіла про свою участь і перебіг школи-семінару „Менедж мент
якості в бібліотечній діяльності”, що проходила на базі Пско вської
ОУНБ (Росія) та Національної бібліотеки (НБ) Бі лорусі (м. Мінськ). У
першій бібліотеці, зокрема, її вразили ор га ні за ція інформаційного
за без печення користувачів, проектна діяльність бібліотеки,
змістовність за  пропонованих заходів у рамках школи та склад
запрошених на у ковців і викладачів-практиків з про відних російських
бібліотек тощо. У захваті І. Луньова залишилася від екскурсії в нову
будівлю НБ Біло ру сі, архітектурна форма якої сим во лізує цінність
знань та без кі неч ність пізнавального світу, де за останнім науково-
технічним сло вом все передбачено для забез печення потреб різних
категорій ко ри сту вачів. 

Не менш цікавою була розповідь завідувачки відділу маркетингу
та наукової роботи Рівненської ОУНБ С. Ступ ни цької – про її
відвідання бібліотек Польщі і Данії. Йшлося, зокрема, про вплив
нових технологій на розвиток данських  публічних бібліотек та їх ню
інформаційну вагомість у суспільстві. Наприклад, є бібліотеки, що
працюють цілодобово, а кожен мешканець може замовити книги з
будь-якої книгозбірні через комп’ютерну мережу і йому її доставлять
в ту бібліотеку, яку він вкаже.

Під час завершальних занять Школи методиста розглядалися
проблеми сільської бібліотеки, зокрема презентувалися кни го -
збірні Бо гуславщини (Київська обл.) та Миколаївщини. З під сум -
ка ми відряджень у сільські бібліотеки Київщини, Ми ко лаївщини
та Херсонщини в рамках дослідження „Сільська біб ліотека на мапі
України” виступила головний методист відділу НАРБС С. Крав -
ченко.  Вона охарактеризувала роботу цих закладів як таку, що
вкрай потрібна сільському користувачу, адже у кни го збірнях, за
великим рахунком, формується внутрішній світ, сві то гляд багатьох
сільських мешканців, культурний потенціал самого села. Більшість
бібліотекарів завдяки власному енту зіа змові, на по легливості
намагаються привернути до своїх потреб увагу громади і багато
роблять для того, щоб місцева влада побачила у бібліотеках
корисних партнерів у вирішенні багатьох соціальних проблем. Але
це не означає, що сільські бібліотеки не потребують допомоги, і то -
му ОУНБ мають своїм впливом, своїми засобами сприяти цим
кни гозбірням у їхньому становленні і розвитку, активній роботі в
своє му соціокультурному просторі. 

Заступник генерального директора НПБУ з наукової ро бо ти 
З. Савіна, підсумовуючи роботу Школи, подякувала її слухачам за
участь та витривалість і вручила їм відповідні свідоцтва Державної
академії керівних кадрів культури і мистецтв. У свою чер гу І. Луньова
висловила велику  подяку організаторам заходу, і особливо відділу
НАРБС Національної парламентської бібліотеки України.

* * *
Редакцією журналу „Бібліотечна планета” було використано зі б -

рання Школи для короткого анкетного опитування щодо корисності
ча сопису для методистів. Хоча не всі слухачі заповнили анкети, було
да но одностайно позитивну відповідь. Надійшли цікаві пропозиції
що до необхідності опублікування в журналі матеріалів з таких тем:
де централізація бібліотек; проблеми соціального характеру; кад -
ровий менеджмент, оплата праці бібліотечних працівників; а також
потреба у більш широкій публікації регламентуючих документів, ме -
то дичних розробок, консультацій. Ці побажання будуть вра -
ховані при під го товці наступних випусків «Бібліотечної
планети».


