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Збереження бібліотечних фондів – це глобальна проблема, від вирішення
якої залежить, чи зможемо ми передати нащадкам спадщину минулих поколінь.
Упродовж свого багаторічного існування бібліотеки накопичили величезний
досвід у збереженні та використанні документів, які на сьогоднішній день є
книжковими пам’ятками та представляють величезну цінність для всіх, хто
цікавиться ними [2, с.19].

Маючи цінні та рідкісні видання у своїх фондах, бібліотеки виступають
джерелом пізнання історії української науки, відродження та становлення
духовних цінностей держави. Освітянські книгозбірні проводять велику роботу
зі збереження історичної та культурної національної пам’яті: формують
краєзнавчі фонди, проводять наукові дослідження, створюють відділи рідкісних
та цінних видань, організовують бібліотеки-музеї [1].

Питання збереження книжкових колекцій, використання форм та методів
музейної діяльності бібліотек досліджувалися та продовжують вивчати
вітчизняні вчені та практики бібліотечної, архівної та музейної справи Н.
Волян, С. Кулешова, О. Лазарєва, І. Лосієвський, Л. Ніколенко, Н. Розколупа,
О.Сак, Н. Синиця, В. Соколов та ін.

Активізація музейної діяльності бібліотек розглядається «як спосіб
збереження цілісної культури в умовах швидкого старіння соціально-значущої
інформації, як спосіб протистояти уніфікації і нівелюванню етнографічних та
регіональних аспектів культури. Використання в бібліотечній практиці форм і
методів музейної роботи  виявляється в особливій увазі до історії та культури
свого краю, до діяльності видатних осіб чи до історичних подій певної
місцевості або установи» [9, с. 22].

Мета даної статті – використовуючи аналіз теоретичних матеріалів даної
тематики та досвід роботи освітянської книгозбірні, розкрити особливості
функціонування та значення виставково-музейної діяльності бібліотеки для
збереження та популяризації національно-культурної спадщини.

Пріоритетний напрям бібліотеки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, її стратегія – створення потужної



електронної бібліотеки. Поряд з традиційними ресурсами (понад 500 тис.
одиниць зберігання) створюються електронні (майже 300 тис. бібліографічних
записів). Однак, беззаперечно мушу констатувати, що найціннішим багатством
книгозбірні є і залишаються книги, серед яких вагоме місце займають раритетні
видання.

Прийнято рідкісними і цінними вважати всі стародруки, всі українські та
українознавчі видання ХІХ – поч. ХХ ст., з огляду на складний шлях розвитку
українського книговидання, переслідування української книги владою тих
держав, до складу яких входила Україна [3, с.29].

Перлиною нашої книгозбірні є фонд цінних і рідкісних книг, який налічує
1425 примірників. І хоча у фонді бібліотеки немає можливо по-справжньому
цінних з букіністичної та ринкової точки зору, пам’яток книгодрукарського
мистецтва, ми пишаємося своєю бібліотекою, яка перейшла 100-літній рубіж та
її фондом, що був і є у нагоді не одному поколінню освітян.

Книжкові зібрання та колекції є основною частиною фондів, що
створюються та зберігаються у наукових бібліотеках, однак накопичується й
чимало документів, що належать до пам’яток інших видів та груп [5, с. 124].

Це книги із фонду цінних і рідкісних видань; із колекцій наукових
працівників університету, подаровані бібліотеці у різні роки; книги, які містять
унікальні історичні провенієнції – рукописні записи про власницьку
приналежність книги [8, с. 19], видання, що представляють різні формати та
зразки поліграфічного мистецтва.

Задля ефективного збереження фонду бібліотекою проводиться ретельна
копітка робота: атрибуція видання (визначення достовірності, автентичності
художнього твору, його автора, місця й часу створення на підставі аналізу
стилістичних і технологічних особливостей), ідентифікація вихідних даних. На
видання рідкісного фонду, крім основних елементів бібліографічного опису,
наводяться додаткові відомості щодо наявності маргіналій (маргіналії (лат.
marginalis – «перебуває на краю», від лат. margo – «край») – малюнки і записи
на полях книг, рукописів, листів, що містять коментарі, тлумачення, думки
відносно фрагментів), автографів, дарчих написів, екслібрисів (екслібрис – (лат.
ех libris – із книг) – книжковий знак, невелика художньо виконана етикетка, де
вказано, кому належить книжка [7, с.46]. Створюється так званий паспорт книги
[4, с.17 ], який забезпечує збереження кожного документа, полегшує роботу при
створенні електронної бази даних та пришвидшує пошук документа.

Проблема збереження цінних і рідкісних видань, популяризація
інформаційних ресурсів серед користувачів змусила бібліотеку шукати нові
форм роботи та організувати на базі освітянської книгозбірні виставково-
музейну залу раритетних книг.

Мета виставкової зали: розкриття ролі книги в духовній сфері людської
цивілізації; збереження книжкових пам'яток для наступних поколінь;
ознайомлення студентів, працівників та гостей університету з унікальними
виданнями відділу зберігання фондів та читальних залів бібліотеки; сприяння
науково-дослідній роботі наукових кадрів університету, краєзнавства,
книгознавства; популяризація знань про книгу як носія інформації та феномену
культури.



Основу фонду виставково-музейної зали складають раритетні видання
бібліотеки: книжкові колекції рідкісних і цінних видань (книги поч. ХІХ ст. до
1917 р. в.); колекції викладачів університету; факсимільні документи;
малоформатні видання; унікальні дарунки авторів та видавців; книги з
автографами; цінні видання з педагогіки та психології, краєзнавчі документи.

Працівники бібліотеки вивчають фонд, різними формами і методами
проводять науково-дослідницьку, просвітницьку, експозиційну та екскурсійну
роботу. Позиціонуючи книгозбірню, знайомлять освітян з бібліотекою та її
раритетними виданнями.

Найстаріша книга із фонду книгозбірні – «Статут Великого князівства
Литовського», верховний закон Великого князівства Литовського що становив
його правову основу. Це переклад із польської мови 1811 р. на російську.
Розповідаючи про наявний документ у фонді освітянської книгозбірні, коротко
зупиняємося на відомих виданнях Статуту. Литовські статути – кодекс
феодального права Великого Князівства Литовського у 3 редакціях: 1529, 1566,
1588 рр., поєднували норми правових традицій: Руського, польського,
німецького, римського та звичаєвого (неписаного) права. В основу статуту
лягла «Руська правда» Ярослава Мудрого.

Статут був типовою пам'яткою феодального права. Він забезпечував
правову охорону прав і привілеїв стану шляхти, особливо верхівки класу
феодалів – магнатів, обмежував права простих вільних людей і закріплював
безправ'я людей залежних і челяді невільної.

На особливу увагу із фонду цінних і рідкісних видань заслуговує
Енциклопедичний словник Брокгауза і Єфрона – російська універсальна
енциклопедія, видана акціонерним видавничим товариством Ф. А. Брокгауз –
І.А. Єфрон (Петербург, 1890-1907). У видавничому товаристві Ф. А. Брокгауз –
І.А. Єфрон співробітничали видатні вітчизняні вчені Д.І. Менделєєв, А.М.
Бекетов, О.О. Ковалевський, В. І. Вернадський та ін. Писали до словника й укр.
діячі І. Я. Франко, М. Ф. Сумцов, Д.О. Граве, Д. І. Багалій, А.Ю. Кримський,
П.А. Тутковський. За багатством довідкового матеріалу і науковим рівнем,
особливо з циклу фізико-математичних і природничих наук, словник посідав
чільне місце серед тогочасних енциклопедичних видань. У фонді нашої
бібліотеки є 3 комплекти Відомо, що один комплект «Нового
енциклопедичного словника» було замовлено у 1915 р. у вінницького
книготорговельника Д. Швахмана. Ще один примірник словника подаровано
вінницьким інженером-механіком І. Цвігуном.

Серед книг, представлених у музейно-виставковій залі енциклопедія братів
Гранат, енциклопедичні словники В. Даля, Б. Грінченка, книги з педагогіки.
Багато примірників художньої літератури: В. Жуковський, О. Пушкін, М.
Лермонтов, М. Чернишевський, Г. Ібсен, В. Гюго, Ж. Мольєр, прижиттєве
видання творів І. Франка.

Книжковий фонд бібліотеки психолого-педагогічної тематики є
унікальним галузевим комплексом, який формувався протягом століття та
забезпечував і продовжує забезпечувати фаховою літературою освітян регіону.
Серед цінного та рідкісного фонду – книги відомого італійського педагога,
приват-доцента Римського університету Марії Монтесорі: Монтессори Мария.



Домъ ребенка : метод научной педагогики. – М., 1913.
Великий інтерес у користувачів освітянської книгозбірні викликають

також книги психолого-педагогічної тематики, серед яких: Стоюнин В.Я.
Педагогические сочинения. – СПб., 1892; Пирогов Н.И. Сочинения. Мемуары. –
К., 1916; Пирогов Н.И. Сочинения. – К., 1910; Ушинский К. Человек как
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. – СПб., 1913.

За часи Другої світової війни бібліотека Вінницького педінституту була
знищена і після перемоги відбудовувалася заново. До інвентарної книги у 1946
р. за №1 було записано книгу Яна Коменського «Велика дидактика». На разі
збереглася книга за інвентарним номером № 3, яка має неабияку цінність для
книгозбірні.

Особливе місце у фонді бібліотеки-музею займає колекція мініатюрної та
малоформатної книги, які виокремленні та зосереджені у відділі зберігання
фондів та деякі з них представлені у виставково-музейній залі. Мініатюрні
книги – справжнє книжкове мистецтво. Серед колекції малоформатних книг:
Видання Івана Федорова. – Львів, 1983; формат 6,0х9,0 см» – малоформатний
каталог містить опис книг, надрукованих І. Федоровим у Москві, Заблудові,
Львові, Острозі; Шевченко Т. Мала книжка : підготовка факсимільного видання
та передмова Є. Шабліовського: автографи поезій Шевченка 1847-1850 рр. – К.
: Наукова думка,1984 – 431 с.; формат 9,8х6 см. – одна з найбільших реліквій
українського народу, написаних рукою великого його сина.

«Мала книжка» Т. Шевченка подається в її первісному вигляді. Вона
складається з окремих захалявних книжечок-зошитів у чорній шкіряній оправі,
з золотим обрізом і в футлярі з картону. На корінці вибито золоті літери «М.Л.»
(Михайло Лазаревський), який цю книжку оправив і вона йому належала після
смерті поета. Відомо, що перше факсимільне видання так званої захалявної чи
Малої книжки – рукописної збірки віршів поета, написаних під час перших
чотирьох років заслання (1847-1850 рр.) було здійснено у 1963 р. до 150-річчя
від дня народження Т.Г. Шевченка.

Серед фонду цінних та рідкісних видань університетської бібліотеки книга
Багалія Дмитра Івановича (1857- 1932) – українського історика, філософа та
громадського діяча, ректора Харківського університету (1905-1910), академіка
Української Академії Наук (з 1919) «Багалей Д.И. Опыт исторіи Харьковскаго
университета (по неизданным матеріалам) / Дмитрий Иванович Багалей. - Х. :
Паровая Типографія и Литографія Зильберг, 1893-1898. - 1204 с. : Изданіе
иллюстировано портретами выдающихся деятелей».

Книга містить посвяту: «Императорскому Харьковскому Университету к
предстоящему его столетнему юбилею (17 января 1805 - 17 января 1905 г.) этот
труд посвящает признательный автор…».

Фахівці бібліотеки постійно досліджують фонд, здійснюють експертизу
документів, визначають їх наукову та історичну цінність, особливу увагу
звертаючи на наявність будь-яких поміток на документ, відслідковують книги з
автографами – текстом, записаним рукою відомих людей, «чиї життя та
діяльність мають особливе соціальне, зокрема наукове, історико-культурне
значення» [5, с. 42]. Це автографи вчених, політиків, письменників, освітян,
студентів та викладачів Вінницького педагогічного, ім’я яких відомі не лише на



Вінниччині. Книги з автографами надходили і продовжують надходити до
університетської бібліотеки за ініціативи авторів, власників, передаються
нащадками авторів. Книги, які містять автограф підлягають маркуванню та в
електронній базі даних відзначається їх особливий статус у полі «примітки та
наявність автографа».

Сьогодні, комплектуючи фонд книгозбірні подарунковими виданнями,
бібліотекарі просять автора книги залишити автограф (інскрипт – книжковий
напис). У планах бібліотеки створення окремої репрезентативної факсимільної
колекції автографів, що буде цікавою для майбутніх поколінь читачів і
бібліотечних працівників-експертів.

Виходячи за межі представленої в музейній залі літератури, бібліотекарі
розповідають майбутнім освітянам цікаві факти з історії книгодрукування, про
структуру книги, цікаві пам’ятники книзі, незвичайні книги, найдорожчі книги.

Особлива увага акцентується на історію книгодрукування в Україні. Цілий
стенд музейної зали присвячений першодрукарю Івану Федорову.

Окремий стенд виставкової зали присвячений історії освітянської
книгозбірні. Працівники бібліотеки, виконуючи функцію гіда-екскурсовода,
розповідають про основні віхи життя та діяльності бібліотеки, які нерозривно
пов’язані з історією навчального закладу.

У виставково-музейній залі експонуються книжкові виставки різної
тематики, проводяться бібліографічні огляди та перегляди на замовлення. Для
віртуальних користувачів бібліотеки створені відеоролики «Презентація
виставково-музейної зали», «Елементи книги», які представлені на сайті
бібліотеки та в Інтернеті.

У перспективі діяльності бібліотеки – подальше дослідження та
збереження унікальних книжкових пам’яток і колекцій, які є в освітянській
книгозбірні, поцифровування раритетних видань, створення страхових копій
документів, формування електронної бібліотеки та внесення відповідного
фонду до Державного реєстру книжкових пам’яток.
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У сучасному суспільстві, побудованому на знаннях, дедалі більше
зростає роль університетських бібліотек, які по праву називають інформаційно-
просвітницьким осердям ВНЗ. Тому не випадково у статті 33 чинного Закону
України «Про вищу освіту» вишівські книгозбірні поряд з факультетами та
кафедрами названі провідним підрозділом університету, а директори бібліотек
віднесені до категорії науково-педагогічних працівників. Відтак зростає
науково-дослідницька складова діяльності бібліотек, які мають бути не лише
трансляторами сучасних знань, але й виробниками власного інформаційного
продукту. У зв’язку з зазначеним, названа тема має неабияку актуальність і
прикладне значення насамеред у плані акумулювання досвіду цього важливого
вектора роботи наукової бібліотеки ВНЗ.

Метою цього повідомлення є аналітичний огляд нових видань наукової
бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького, які побачили світ у
2015 – 2016 рр.

Насамперед слід зазначити, що серед цивільних ВНЗ України лише в
Черкаському національному університеті (кафедра всесвітньої історії) від
1995 р. спеціально вивчалася воєнна проблематика у рамках комплексних
науково-дослідних тем «Актуальні проблеми історії України періоду Другої
світової війни» (1995 – 2008 рр.) і «Актуальні проблеми світових воєн XX ст.»
(2009 р – дотепер). В університеті виникла й успішно функціонує наукова
школа доктора історичних наук, професора О. Г. Перехреста. За



результатами наукових дослідженії у означеному тематичному напрямі
вченими Черкаського університету захищено одну докторську та 7
кандидатських дисертацій, опубліковано 5 індивідуальних монографій, 8
розділів та підрозділів у сучасних фундаментальних виданнях Інституту
історії України НАН України, 6 тематичних збірників статей, довідкове
видання, понад 400 статей у фахових наукових журналах та збірниках наукових
праць, низку краєзнавчих науково-публіцистичних видань, десятки статей у
періодичній пресі. Окрім цього, виголошено понад 200 доповідей та повідомлень
на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних
конференціях, проведено понад 20 міжнародних, всеукраїнських, регіональних
та університетських конференцій, «круглих столів», презентацій тощо.

Рік 2015 ознаменувався відзначенням в Україні та світі 70-річного ювілею
завершення Другої світової війни, а тому поряд із зазначеним вище у працівників
нашої книгозбірні з’явився вагомий інформаційний привід для бібліографічного
узагальнення творчих набутків учених ЧНУ у вивченні подій найбільшої трагедії
ХХ ст., що з огляду на нестихаючі воєнні дії на Сході України має очевидну
актуальність.

Підготовлений вченими секретарями книгозбірні бібліографічний
покажчик [1] має на меті презентувати творчий доробок вчених ЧНУ в царині
воєнно-історичних досліджень. Тематика видання органічно пов’язана з
традиційною бібліотечною серією «Бібліографія вчених ЧНУ», яка уже
впродовж 11 років ведеться працівниками наукової бібліотеки ім. М.
Максимовича і має вже понад 20 випусків.

Окреслені хронологічні межі бібліографування (1995 – 2015 рр.) обрані
не випадково. По-перше, враховано, що наукові пошуки традиційно
активізуються саме напередодні ювілейних дат. У нашому випадку – це 50, 55,
60, 65 та 70-річні ювілеї від дня завершення Другої світової війни. По-друге,
творці покажчика прагнули показати тяглість традицій щодо опрацювання
воєнної проблематики викладачами університету. По-третє, такий проміжок
часу дозволяє відстежити кардинальні зміни методологічних парадигм та
підходів до вивчення подій німецько-радянської війни; виокремити перспективи
подальших наукових напрацювань, що має неабияке прикладне значення.

Особливістю видання є те, що цей покажчик укладено як анотований,
а це значно посилює його інформативність. Він містить майже 300 позицій
бібліографування. За видовою ознакою – це монографії, збірники, статті,
довідкові видання, публікації в ЗМІ, тези та матеріали конференцій тощо.
Застосовано як монографічний, так і аналітичний типи описів документів,
бібліографічний контент укладено в хронологічному порядку, в межапх року
– за абеткою.

Слід акцентувати увагу на тому, що задля зручності користування
покажчиком, нами застосовано певні стандарти подачі анотацій залежно від
характеру конкретної праці вчених. Так, монографії, збірники, автореферати
захищених дисертацій та розділи академічних видань з огляду на їхню
значимість та обсяги супроводжуються біцльш розлогими анотаціями (5 – 7
поширених речень) і виділені напівжирним шрифтом. Натомість статті
репрезентовано анотаціями, що складаються з 2 – 3 речень, а публікації в



довідкових виданнях та ЗМІ – одним поширеним реченням. Анотації подано
мовою оригіналу бібліографічного джерела.

Окремим блоком на крейдяному папері подано фотоілюстрації, що
представлені як портретами провідних суб’єктів воєнного історієписання,
так і знімками обкладинок найвагоміших праць вчених, авторефератів,
збірників. Науково-довідковий апарат покажчика репрезентовано
відомостями про авторів наукових студій, предметним, іменним та
географічним покажчиками, а також розлогими анотаціями англійською та
російською мовами.

У тематичній серії «Вчені України» вийшов друком біобібліографічний
покажчик «Лисенко Олександр Євгенович» [2]. Це довідкове видання стало
спільним проектом нашої наукової бібліотеки та Інституту історії НАН
України. Воно присвячено лідерові української воєнно-історичної науки,
доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки
України, кавалеру ордена «За заслуги» 3-го ст., завідувачу відділу історії
України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України, моєму
науковому керівнику О. Є. Лисенку, якому виповнилося 60 років. Моїм
співукладачем стала науковий співробітник вказаного відділу Інституту історії,
кандидат історичних наук Т. В. Заболотна, а науковим редактором видання
виступив вчений зі світовим іменем, директор названого інституту академік В.
А. Смолій.

Покажчик відкривається розлогим нарисом про життєвий і творчий
шлях О. Є. Лисенка за авторством члена-кореспондента НАН України, голови
Національної спілки краєзнавців О. П. Реєнта та хронологічною таблицею
знакових дат біографії вченого. Основна частина видання містить
бібліографічний контент, який систематизовано в таких структурних розділах:

-Рукописні праці – 2 позиції.
-Хронологічний покажчик друкованих праць (383 позиції).
-Наукова школа професора О. Лисенка (наукове керівництво

здобувачами наукових ступенів – 33 позиції, офіційне опонування докторських
і кандидатських дисертацій – 28 поз., відгуки провідної установи на
дисертаційні праці за авторством ювіляра – 21 поз).

-Наукове редагування монографій, брошур, наукових збірників,
періодичних та серійних видань – 115 поз.

-Праці за рецензуванням вченого – 40 поз.
-Матеріали про О. Лисенка – 9 поз.
Допоміжно-довідковий апарат видання представлено іменним

покажчиком (368 імен), переліком абревіатур та умовних скорочень, а також
об’ємними анотаціями англійською та російською мовами.

Робота з укладання покажчика виявилася досить трудомісткою, адже на
загал довелося опрацьовувати понад 630 бібліографічних джерел. Усі вони
задля отримання достовірної інформації попри чималі об’єктивні труднощі
вивчалися de vizu.

Бібліографічні матеріали у всіх структурних частинах подано в суворій
хронологічній послідовності, а в межах окремого року інформацію розміщено в
алфавітному порядку. Звісно, бібліографічний опис та скорочення слів



здійснено в суворій відповідності з чинними національними стандартами.
Покажчик адресовано насамперед науковцям, що працюють в царині воєнно-
історичних досліджень. Він може бути корисним також викладачам, студентам,
бібліотечним працівникам та всім, кого цікавить сучасне історієписання.

Так уже розпорядився календар, що цьогоріч відзначилися 70-річні
ювілеї відразу трьох відомих вчених, професорів ЧНУ: двох істориків та
філософа. Анатолій Георгійович Морозов – знаний історик-аграрник, директор
НДІ селянства, дійсний член Української академії історичних наук. Його
колега, також академік означеної структури, відомий громадський діяч,
колишній перший секретар Посольства України в Республіці Казахстан
Анатолій Юзефович Чабан залишив глибокий слід у вітчизняній медієвістиці. А
заслужений працівник освіти України Микола Павлович Іщенко є очільником
наукової школи філософії гуманізму й демократії. З нагоди ювілеїв цих
наукових достойників вчені секретарі наукової бібліотеки В. О. Кіреєва та Л. Г.
Лисиця підготували відповідні біобібліографічні покажчики, що вийшли в
тематичній серії «Бібліографія вчених України». (вип 7, 8, 9) [3, 4, 5]. Ці
довідкові видання мають таку ж композицію, як і презентований вище
покажчик, присвячений О. Є. Лисенку.

Вийшло друком і підготовлене співробітниками нашої книгозбірні
чергове число прес-моніторингового збірника «Відгомін. Імідж ЧНУ ім. Б.
Хмельницького в інформаційному просторі» (№15) [6]. Це посеместрове
періодичне видання інформує читацький загал про матеріали, присвячені нашій
alma mater, на шпальтах масової періодики, в теле- і радіоефірі, в мережі
Інтернет. Тут подано й бібліографічні списки найвагоміших праць викладачів
університету за відповідний період та відомості про наукові форуми, проведені
набазі нашого ВНЗ.

У низці цьогорічних заходів, присвячених 95-річчю нашого
університету вагоме місце зайняла й всеукраїнська науково-практична
конференція з цієї проблематики. Одна із її секцій проходила на базі нашої
бібліотеки під назвою «Наукова бібліотекав ім. Максимовича в в контексті
історії й сьогодення ЧНУ ім. Б. Хмельницького» [7]. А відтак вийшов друком
збірник матеріалів бібліотечної секції, до якого увійшло 5 доповідей та 12
повідомлень, підготовлених нашими працівниками та гостями.

Таким чином, дослідницькій та видавничій роботі належить одне із
пріорітетних місць у функціонуванні наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
ЧНУ. Діяльність такого напряму продовжується підготовкою чергового числа
«Відгомону», нових біобібліографічних покажчиків. На часі видання
анотованого бібліографічного довідника, присвяченого наступному 100-річчю
Української революції 1917 – 1921 рр.
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«Інформаційні технології університету»

Розглянуто комплексну програму навчання студентів на дистанційних курсах
«Інформаційні технології в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» із використанням системи
дистанційного навчання Moodle;обґрунтовано впровадження дистанційного курсу
«Інформаційні ресурси наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» у навчальний процес
університету з метою формування інформаційної культури студентів.

Ключові слова: Moodle, офіс 365, дистанційний курс, YAMMER, корпоративна соціальна
мережа, Центр дистанційного навчання, наукова бібліотека, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
ЦДН ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Центр дистанційного навчання Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова (ЦДН ХНУМГ ім. О. М. Бекетова)
проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації викладачів за темою
«Удосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного
навчання Moodle».

МООDLE – це система керування навчанням для онлайн–курсів. Курси
містять теоретичний навчальний матеріал, різноманітні практичні завдання,
тести.

На курсах навчаються викладачі, які бажають опанувати на професійному
рівні створення і супровід навчальних курсів з використанням платформи
Moodle. Тривалість курсу – 2 місяці. Форма навчання – дистанційна.

Програма курсу розрахована на 120 годин навчання і включає в себе:
вивчення теоретичної частини - 70 годин; практичні заняття - 50 годин, у т.ч.:

o виконання практичних завдань – 22 години,
o лабораторні роботи – 26 годин,
o участь в інтернет–семінарі – 2 години.

Спосіб контролю знань: контрольне тестування та оцінка випускної роботи
(електронний курс з дисципліни).

Курс розрахований на самостійну роботу слухачів з постійним
консультуванням, методичною та організаційною підтримкою викладача.

Система має елементи для спілкування з викладачами, сокурсниками –
обмін повідомленнями, форуми, чати.

Слухачам, які опанували курс і успішно склали випускну роботу,
видаються іменні сертифікати та свідоцтва про підвищення кваліфікації
державного зразка.

Групи слухачів формуються на підставі пропозицій завідуючих кафедрами



і за згодою слухачів. Це дозволяє слухачам врахувати своє навантаження і
вибрати для себе оптимальний термін навчання – навчання на курсах
проводиться без відриву від основної діяльності. Склад груп і терміни їх
навчання затверджуються наказом ректора [7, с.11].

Із 2015-2016 навчального року Центром дистанційного навчання спільно з
кафедрою Прикладної математики і інформаційних технологій та науковою
бібліотекою були проведені заняття з курсу «Інформаційні технології в ХНУГХ
ім. О. М. Бекетова». Підготовку пройшли студенти 1–го курсу і 1–го курсу зі
скороченим терміном навчання денного та заочного відділення. Форма
навчання – очно–дистанційна, доступ до курсу – на сайті ЦДО ХНУГХ
http://cdo.kname.edu.ua/. Тривалість навчання – 1,5 місяця.

На цьому курсі викладачі знайомлять слухачів із системою дистанційного
навчання MOODLE, Офісом 365, інформаційними ресурсами бібліотеки, а
також з роботою корпоративної соціальної мережі YAMMER.

Слухач курсу проходить реєстрацію у системі MOODLE, знайомиться з
правилами мережевого етикету, розкладом занять, заповнює анкету яка містить:
корпоративний e–mail, Skype, адресу в корпоративній соціальній мережі
yammer.com та фото. Відправляє ці дані в ZIP архів, який містить 3 файли:

1. Анкету в форматі DOC.
2. Анкету в форматі PDF.
3. Фото 500х500 пікселів, у форматі JPEG.

Після цього слухач виконує завдання дистанційного курсу «Інформаційні
ресурси наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова», який розміщено на
порталі Центру дистанційного навчання університету з травня 2016 року.

Мета курсу – надати сукупність знань, умінь, навичок, що забезпечать
оптимальне здійснення індивідуальної інформаційної діяльності. Вивчення
матеріалу сприяє процесу освіти та самоосвіти, допоможе самостійно
поповнювати знання, ставити і вирішувати різноманітні завдання, приймати
альтернативні рішення.

Курс призначений насамперед для студентів 1 курсу університету всіх
спеціальностей, охочих оволодіти вмінням знаходити і використовувати
потрібну інформацію в навчальній діяльності. У результаті вивчення курсу
студенти зможуть вести самостійний пошук інформації за допомогою
традиційного довідково-пошукового апарату бібліотеки (каталогів і картотек)
та автоматизованого інформаційного пошуку (за допомогою електронного
каталогу, цифрового репозиторію та ін. [5].

Курс створений в середовищі системи дистанційного навчання Moodle та
розрахований на самостійну роботу слухачів з постійним консультуванням,
методичною та організаційною підтримкою викладача.

За потреби (на прохання слухачів) передбачається проведення очних
семінарів–консультацій з тематики курсу за участю викладача.

У курсі передбачено роботу з форумами, участь у дистанційному семінарі,
виконання практичних завдань, лабораторних робіт і практикумів, проведення
контрольного тестування з усіх тем.

Попередні вимоги до слухачів курсу:
– володіння комп'ютером на рівні користувача (знання операційної



системи Windows, робота з браузерами Internet Explorer або Mozilla Firefox,
робота з архівами формату zip);

– наявність адреси електронної пошти (можна отримати у адміністратора
Центру дистанційного навчання, вміння працювати з поштовою програмою;

Наявність комп'ютера вдома або на роботі не обов'язкова (можна
користуватися комп'ютерами Залу інформаційного сервісу Наукової бібліотеки
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова).

Форма навчання – дистанційна.
Тривалість навчання – 15 годин, з яких вивчення теоретичної частини – 6

годин; практичні заняття – 9 годин.
Спосіб контролю знань: екзамен (контрольне тестування) – 1 година.
Після вивчення курсу слухач буде вміти:
- здійснювати самостійний пошук інформації за допомогою традиційного

довідково–пошукового апарату бібліотеки (каталогів і картотек) та
автоматизованого інформаційного пошуку (за допомогою електронного
каталогу, цифрового репозиторію, сайту наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М.
Бекетова);

- робити електронне та традиційне замовлення документів;
- користуватися послугою міжбібліотечного абонементу та «Єдиної картки

читача»;
- створювати бібліографічний опис різних джерел інформації;
- складати списки посилань на використані та рекомендовані джерела

інформації.
Курс складається з 5 тематичних розділів, в яких студенти мають

можливість самостійно ознайомитися з матеріалами. Кожен розділ містить
теоретичні і практичні завдання, які оцінюються.

Так, перший та третій розділ містять практичні заняття, другий – заняття з
тестовими питаннями, четвертий – семінар, п’ятий – підсумковий тест за
матеріалами курсу. У тестах багато варіантів питань: з альтернативною
відповіддю (вірно/невірно), ціль на зображення, на переміщення, все або нічого
(всі вірні відповіді вказати) та ін.

Дуже цікаво спілкуватися зі студентами на форумах.
Оцінювання завдань проходить згідно Болонської системи. За виконання

завдань студент отримує бали, максимальний підсумок яких дорівнює 100.
У викладача курсу є змога отримати повний звіт про те, як працював

слухач з матеріалами курсу впродовж навчання, які отримав оцінки за
практичні завдання, до яких матеріалів курсу звертався та ін.

Доступ до матеріалів курсу слухач має впродовж всього навчання в
університеті.

Дистанційний курс можна оновлювати; видаляти, або додавати розділи,
теми, завдання; змінювати послідовність вивчення матеріалів.

У нашому університеті традиційно велика увага приділяється
застосуванню інформаційних технологій, оскільки без цього неможливо
cформувати сучасного фахівця. Важливим напрямом такої роботи є залучення
першокурсників до активного використання тих широких можливостей, які
надають сучасні інформаційні технології в освітній діяльності [3, с.114].
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Сьогодні зростає посилюється роль інформаційної економіки та
інформаційно–комунікаційних технологій, збільшується статус інформації та
сервісна складова, зокрема за рахунок зростання обсягів інформації і знань у
сучасному глобальному електронному середовищі, що також кардинально змінює
життя і діяльність суспільства. Людство невпинно просувається до інформаційної
епохи, в якій велика частина економіки і бізнесу стають електронними і
здійснюються в мережі Інтернет. Більш пріоритетним стає нематеріальне
виробництво, наука і освіта, здоров'я, культура, які сприяє розвитку
промисловості на основі комп'ютеризації, інформатизації, автоматизації всіх сфер
людської діяльності.

Нині світова економіка переходить на новий рівень свого розвитку, де ІКТ є
одним з головних засобів виробництва. Інтернет усуває пов'язані з відстанями
бар'єри, які традиційно визначали місце розташування постачальників послуг і
виробників товарів саме завдяки зниженню операційних витрат, при цьому ІКТ
впливає на зростання капіталу, продуктивність праці і підвищення продуктивності
факторів виробництва. Процеси глобалізації у поєднанні з ІКТ створюють новий
інформаційно–економічний простір, докорінно трансформуючи процес
функціонування та управління підприємствами та економікою в цілому. Важливу
роль в даному явищі відіграє інформаційно–економічний простір, який
трактується як сукупність інформаційних ресурсів економічної системи і
технологій їх обробки, зберігання та передачі, інформаційних систем та
телекомунікаційних мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і
загальних правил. Основними елементами єдиного інформаційного простору є
інформаційні ресурси та засоби їх обробки і зберігання (банки та бази даних і бази
знань, сховища даних, класифікатори, стандарти документів, ІКТ). Інформаційні
ресурси розуміють як інформацію, яка має цінність в певній предметній області і
може бути використана людиною в економічній діяльності для досягнення певної
мети [2]. В інформаційній економіці інформаційні ресурси є основним джерелом
доданої вартості. Об'єднання основних елементів єдиного інформаційного
простору у певній предметній області утворює її єдиний інформаційно–
економічний простір, який надає широкі можливості для розвитку галузі.



Єдиний інформаційний простір являє собою сукупність інформації,
технології її обробки, зберігання та передачі, які функціонують на основі єдиних
принципів і за загальними правилами [1]. Структуризація єдиного інформаційного
простору відбувається через динамічні інформаційні системи сучасного бізнесу –
взаємопов'язану сукупність методів і засобів збору, накопичення і зберігання,
пошуку і обробки, поширення та подання інформації, які нині створюють
комунікаційні відносини економічного спрямування на основі сучасних ІКТ.
Найважливішим етапом у розширенні єдиного інформаційного простору компаній
є створення корпоративних інформаційних систем як провідних інформаційно–
комунікаційних інструментів удосконалення функціонування інформаційної
складової певної галузі та сфери в цілому. При застосуванні ІКТ підприємства
стають більш конкурентоспроможними, закріплюють свої позиції на
електронному ринку та мають змогу розширювати його асортиментно, а головне
географічно залучаючи менші інвестиції у порівнянні з традиційним ринком. В
інформаційній економіці змінюється характер праці – людська діяльність набуває
виключно інтелектуального спрямування, ІКТ, зокрема, телекомунікації,
програмно–технічне забезпечення та інформаційні ресурси стають головними
інструментами у створенні продукції та її репрезентації кінцевому споживачеві.
ІКТ носять трансформаційний характер, що докорінно змінює функціонування та
діяльність підприємств і цілих галузей, виводячи їх на якісно новий рівень, а
зростаючі інформаційні потоки, що містять у собі знання та інформацію сприяють
підвищенню ефективності економічної діяльності. Варто зазначити, що при цьому
зростає соціальне значення теоретичного знання, яке впливає на соціально–
економічні зміни. Знання – це результат пізнавальної діяльності людини,
закономірності, отримане в результаті практичної діяльності і професійного
досвіду людини. Знання класифікуються за рівнем представлення (конкретні і
абстрактні) і рівнем деталізованості, повноти, достовірності, актуальності.
Сучасна інформаційна економіка функціонує завдяки інформаційним потокам та
знанням, сформованим на основі потоків та масивів інформації. Діяльність в
інформаційній економіці опосередкована обробкою, зберіганням, отриманням
інформації та знань, слід відмітити, що в цій діяльності бере участь велика частина
зайнятих працівників. Інформаційна економіка являє собою електронну
економічну діяльність, в якій домінує господарська діяльність у сфері
інформаційних послуг, з їх виробництва й обміну, основними ресурсами яких є
інформація і знання [2].

Відносини економічного спрямування, що складаються в процесі
виробництва, обміну, розподілу і споживання інформації (товарів і послуг,
представлених у електронному форматі) являють собою предмет інформаційної
економіки, яка, в свою чергу, функціонує на основі економічних законів, що
відображають розвиток цих процесів. Особливостями інформаційної економіки в
порівнянні з традиційною є наступні: прискорення динаміки, зростання і обсягу
процесів бізнесу; підвищення оперативності прийняття рішень; посилення
конкуренції на ринках; розширення можливостей підприємств; підвищення ролі
інтелектуальної праці;рух ресурсів по телекомунікаційних мереж; впровадження
електронних платіжних систем і систем електронного документообігу; надання
товарів / послуг в цифровому вигляді; поява нового типу підприємств –



віртуальних (в Україні в даний час немає нормативно–правового документа, який
визначав би статус віртуального підприємства); розвиток управління на
мережевий основі.

Широке впровадження ІКТ, яке надає нові можливість підприємствам, у
процесі становлення інформаційної економіки (е–економіки) супроводжується:
поданням своїх товарів та послуг у зручному форматі, аналізом діяльність
конкурентів, ринкової ситуації і потреб споживачів в онлайновому режимі;
збільшенням масштабу економічної діяльності, що досягається через розміщення
в різних інформаційно–економічних просторах багатьох видів діяльності;
змішаними (електронними та традиційними) формами організації співпраці.

Мережевими формами організації можна вважати будь–яку групу фізичних
або юридичних осіб, що підтримує обмін зв'язками, де може бути відсутнім
централізований орган управління, оскільки електронна економіка включає
мережу зв'язків між її учасниками. Сьогодні в інформаційній економіці
спостерігається домінування галузей і підприємств, які займаються обробкою,
накопиченням, зберіганням, виробництвом і передачею інформації і знань в
електронному просторі. При становленні інформаційної економіки зростає роль
нематеріальних активів підприємств. Персоніфікована знакова цінність товару /
послуги набуває індивідуальну корисність, кожен працівник стає частиною
людського капіталу підприємства, на зміну виробничих відносин приходить
масово–персоніфіковане виробництво, традиційного власника витісняють
акціонерні власники, менеджери, фахівці з ІКТ. При цьому також підвищуючи
продуктивність в секторах виробничої діяльності, ІКТ забезпечують можливості
для формування таких нових галузей, як використання механізмів підряду на
послуги в режимі он–лайн, виробництво різних інноваційних товарів / послуг. Ці
новітні галузі дають можливість диверсифікувати економіку, підвищуючи її
експортний потенціал, і надають можливість виробляти високоякісні товари /
послуги, стимулюючи розвиток національної економіки. ІКТ активно
впроваджуються в політику, бізнес, державне управління, трансформують
характер відносин бізнесу у суспільстві (формуються електронні спільноти,
встановлюються відносини інформаційного партнерства), змінюються принципи
ведення бізнесу, управління підприємствами.

В еру глобалізації світової економіки роль ІКТ та інформаційних ресурсів
стає настільки важливою, що з'являється тенденція виділяти їх як п'ятий фактор
виробництва разом з працею, капіталом, природними ресурсами і технологіями.
Інформаційне суспільство являє собою нову історичну фазу розвитку цивілізації, в
якій основними ресурсами виробництва є інформація і знання, для яких
характерні такі процеси: збільшення ролі інформації і знань у суспільстві,
зростання частки інформаційних послуг у ВВП, створення глобального
економічного інформаційного простору.

При розвиткові новітніх ІКТ особливе значення набуває інтелектуальна
власність, тобто виключне право фізичної або юридичної особи на результати
інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації продукції, виконуваних робіт
і послуг тощо. Інтелектуальна власність – результат творчої діяльності людини,
його інтелектуальної праці, який відображає право володіння, користування і
розпорядження результатами інтелектуальної творчої діяльності. Результатом



традиційної праці є матеріальний товар / послуга, що включає суспільно–
необхідні витрати праці, тобто вартісний ланцюжок. Інтелектуальні товари /
послуги є втіленням творчої праці, де матеріальні витрати, матеріальні носії
інтелектуального товару / послуги становлять лише незначну частину їх цінності.
Головною цінністю інтелектуальної власності є знання, вміння, талант
винахідника, письменника, художника, людини інтелектуальної праці. При цьому
засобами виробництва інформаційної економіки є інтелектуальна власність, ІКТ,
інформаційні ресурси, у тому числі мережа Інтернет. Вона стала однією з
головних інформаційно–транспортних магістралей і складовою інфраструктури
інформаційної економіки.

Рівень інформатизації характеризує ступень рівень розвитку інформаційної
економіки, яка передбачає: організація і використання автоматизованих
інформаційних систем; трансформацію економічних процесів на принципово
нових засадах; реінжиніринг бізнес–процесів в режимі он–лайн. Інформатизація
передбачає зменшення часу на накопичення обсягу знань, збільшення витрат на
обробку інформації в порівнянні з іншими галузями.

При дослідженні становлення інформаційної економіки як галузі
виробництва в сучасному інформаційно–комунікаційному просторі було зроблено
висновок, що впровадження елементів електронного бізнесу до інфосфери
потребує докорінних змін інфраструктури, при цьому потрібна значна
організаційна перебудова компанії, корекція комунікаційної складової.
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…Тільки книжка принесе волю
українському народові

І. Огієнко

Без книжки – нема університету. Цю парадигму добре розумів і пропагував
перший ректор, професор, автор багатьох книгознавчих досліджень та
бібліографічних публікацій І. І. Огієнко. Він докладав максимум зусиль, щоб
бібліотека стала осередком знань та наукової інформації. Саме з його перших
114 дарчих видань 5 вересня 1918 року бібліотека розпочала роботу [3, с. 12].

З метою подальшого формування фонду книгозбірні І. І. Огієнко звертався
до багатьох наукових установ, навчальних закладів, товариств у різні куточки
України «…докласти й свою долю до збудування нового культурного огнища і
подарувати в бібліотеку Університету книжок, що в їх тепер відчувається
особлива потреба і що їх тепер немає змоги придбати навіть за великі гроші» [3,
с. 15].

Тому лише за два роки, на час першої реорганізації університету,
книжковий фонд бібліотеки зріс із 114 книг, подарованих ректором, до 35951
примірника. Із них 17286 подарованих видань – наукові історичні, філософські,
математичні, географічні, економічні праці, зібрання класичної художньої
літератури, старовинні польські видання, книги з українського національного
питання, французька вольтерівська енциклопедія та ін. Найціннішими у
документальному фонді бібліотеки були стародруки, кількість яких у жовтні
1920 року сягнула 814 томів, у тому числі 45 не датованих, 24 – ХVІ ст., 82 –
ХVІІ ст. і 663 – ХVІІІ ст. [4, с. 201].

Із закриттям Кам’янець-Подільського державного українського
університету та еміграцією багатьох викладачів й студентів до Польщі,
утворенням у 1921 році на базі університету Інституту народної освіти (ІНО) та
Сільськогосподарського Інституту бібліотека була розподілена між двома
навчальними закладами. Частина літератури, вивезена закордон, утворила
основу фонду бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського
університету в Тарнові (Польща). В цілому, 20-і роки позначилися



перманентними чистками фонду, що призвело до значної втрати частини
документів. За тривалий час існування бібліотека поділяла долю університету.

Станом на 1 вересня 2016 року фонд бібліотеки налічує 974663
примірників і є багатогалузевим та науковим.

Традиція дарувати документи до бібліотеки є актуальною й сьогодні та
відзначається щорічно в результатах акції «Подаруй бібліотеці книгу». Лише за
2015 рік вагомий внесок в формування фонду дарчими виданнями внесли:
ректор, професор Копилов С. А. (132 прим.), завідувач кафедри історії
української літератури та компаративістики, доцент Рарицький О. А. (144
прим.), декан педагогічного факультету, професор Лабунець В. М. (87 прим.) та
інші викладачі університету. Всього з різних джерел до фонду бібліотеки
подаровано 2228 документів.

Вагомий внесок зроблено закордонними меценатами. В різні роки до
фонду бібліотеки дар зробили – професор Василь Верига з Канади; радник
посольства Республіки Польща в Україні з питань культури Ольга Гнатюк;
колишній староста Саноцького повіту  Богдан Струсь; бургомістр Санока
Войцех Бляхарскій; професор, завідувач кафедри українознавчих студій
Торонтського університету, президент Карпаторусинського науково-дослідного
центру Сполучених Штатів Америки, дійсний член академії наук Королівського
товариства Канади Павло-Роберт Маґочій та інші [4, с. 202]. Найбільший дар
зроблено Є. М. Паранюком (1552 прим.) [1; 2] та спадкоємцями
П. М. Дорожинського (2264 прим.).

Є. М. Паранюк – краєзнавець, етнограф, історик української еміграції з
США. Євген Михайлович зробив значний внесок в комплектування фонду
наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка, протягом 2006-2008 рр. надіславши низку посилок із
зарубіжними виданнями англійською, французькою, німецькою та іспанською
мовами. Меценат подарував бібліотеці 1552 примірники книг. Серед них 32
томне видання універсальної енциклопедії «Британіка», що містить статті про
найбільші досягнення людської цивілізації в усіх галузях. Як довідкове видання
«Британіка» упродовж століть мала і матиме велике значення для поширення
наукових, науково-технічних знань, дослідження еволюції розвитку світу.
Іншим всесвітньовідомим є 10-ти томне видання енциклопедії «Гранд Лярус» з
кольоровими ілюстраціями, де етимологія, стислі тлумачення, визначення
висвітлюють значення кожного слова або спеціальних висловів. Серед
найбільш цінних видань – 23 томна «Універсальна енциклопедія», 11 томна
«Історія цивілізації» Дуранта, світова енциклопедія в 22 томах, популярна
медична енциклопедія, енциклопедії з релігії, філософії, історії, музичні та
літературознавчі, енциклопедія Брокгауза та інші. Значну частину дару
складають словники й довідники – 354 примірники. Навчальному процесу на
факультеті іноземної філології сприяють художні твори класиків – В. Шекспіра,
И. Гете, Дж. Лондона, І. Франка, О. Пушкіна англійською та німецькою
мовами. Чимало й історико-філологічних видань, зокрема «Золота книга» –
ілюстрований атлас світу в 5-ти томах. Є книги з історії стародавніх і середніх
віків, Єгипту, філософські праці Канта, Бекона, Шопенгауера, Плутарха,
Сократа. 87 видань – це твори мистецького спрямування, література про



Бетховена, Баха, Чайковського, Паганіні, Моцарта, їх твори, ілюстрована
історія мистецтв, історія музики та ін. Серед подарованої літератури –
ілюстровані путівники по Парижу, Берліну, Мюнхену, Відню, Празі,
підручники з англійської, французької мов. Чимало творів літературознавчих,
природничо-наукових та психологічного спрямування [5, с. 392-393].

Найбільший дар до бібліотеки зроблено спадкоємцями Павла
Миколайовича Дорожинського, українського політичного і громадського діяча,
голови Центрального Проводу Об'єднання українських націоналістів
(державників) – ОУН(д) 2005-2015 рр., Члена Національної спілки журналістів
України, Члена Клубу канадських етнічних журналістів, головного редактора
пресового органу Організації Державного Відродження України «Самостійна
Україна – Free Ukraine» та інформаційного бюлетеня «Сурмач», ветерана
організованого українського націоналістичного руху.

3 серпня 2016 р. в Центральному державному архіві зарубіжної україніки
відбулася презентація колекції документів. Урочиста презентація увінчалась
підписанням угоди про передавання документів Центральному державному
архіву зарубіжної україніки і частини бібліотеці Кам´янець-Подільського
національного університету ім. Івана Огієнка представником родини
Дорожинських Вітою Мартиновою. До бібліотеки передано 2264 примірники.

Це великий обсяг документів опублікованих як закордоном, так і на
теренах України. Значну частина дару складають періодичні видання за різні
роки.

- Бюлетень відділу КУК у Торонті (Ч.13 (1993));
- Бюлетень Українського Золотого Хреста (Ч.17,19, 20, 22);
- Визвольний рух (1964, 1970, 1986, 1987 рр.);
- Вісті Комбатанта (Ч.1,Ч.2);
- Вісник репресій в Україні (вип. 4,11 (1985));
- Вісті Українсько-Буковинської Громади (Ч.13, 14, 16, 17, 21, 22 (1993,

1995, 1996, 1997, 1998 рр.);
- Громада : часопис Товариства української культури в Угорщині (№№ 5, 6

(2000));
- За самостійність : орган організації українських націоналістів (№ 5

(1948));
- Український націоналіст (Ч.2-3 (1933));
- Літопис Борщівщини (Вип. 1-6 (1993));
- Сурма. Бюлетень ОУН. (Ч.1 (1982); Ч.15-16 (1990));
- Український вісник : незалежний часопис української республіки Комі

(№5 (1997));
- Український Засів : часопис національної інтелігенції (Ч.1 (1993), Ч.2

(1994));
- Самостійна Україна  (видання ОДВУ та ІСНО, що побачили світ в

Чикаго, Торонто. За різні роки в період з 1951-2001 рр.).
Серед дарунку література різної тематики, але переважно з історії України.

Ці видання висвітлюють питання боротьби українського народу за
незалежність, будні Української Повстанської Армії у боротьбі з
завойовниками України, періодичні та військові публікації Головного



Командування УПА. Повстанські часописи розкривають імена українських
патріотів, які довго замовчувала комуністична влада, відтворюють історію
України за роки Другої світової війни.

Найдавнішими книгами фонду П. Дорожинського, що вийшли за кордоном
є: Федір Дудко «Стрибожа внука» (Авгсбург, 1948); Мартинець «Українське
підпілля. Від УВО до ОУН» (Вінніпег, 1949); Олена Звичайна «Золотий потічок
з головного Харкова» (Вінніпег, 1947); Василь Іванис «Симон Петлюра –
президент України 1879-1926» (Торонто, 1952); Василь Мудрий «Український
університет у Львові у 1921-1925 рр.» (Нюрнбергг, 1948) та ін.

Важливими для дослідження вважаємо видання:
- «Повстанські могили» за редакцією Євгена Місили;
- Вадим Чечва «Тюрми. Табори і заслання»;
- Кость Панківський «Роки німецької окупації», «Від комітету до

державного центру»;
- Задеснянський  Р. «Україна: збірка нарисів з українознавства»;
- Василь Верига «Втрати ОАН в ІІ Світовій війні»;
- Митрополит Іларіон. Слово про Ігорів Похід;
- На вічну ганьбу Польщі, твердині варварства в Європі;
- Микита Мироненко «Думки про визволення Україні»;
- Рух опору в Україні 1960-1990: енциклопедичний довідник;
- Андрій Яковлів «Договір гетьмана Богдана Хмельницького з

московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р.»;
- N. Prychodko «Ukraine and Russia»;
- Геродот і Галікарнасу «Опис Скитії»;
- Дмитро Соловей «Голгота України. Ч.1. : Московсько-більшовицький

окупаційний терор в УРСР між Першою і Другою Світовою війною»;
- Лев Шанковський «Українська Галицька Армія»;
- Семен Підгайний «Українська інтелігенція на Соловках. Спогади 1933-

1941»;
- Бібліографія джерел до історії Українських Січових Стрільців / за ред.

Степана Ріпецького;
- «Два етапи. Матеріали п’ятого і шостого великих зборів українських

націоналістів;
- Микола Капустянський «Українська збройна сила й українська

національна революція»;
- Віктор Зелінський «Синьожупанники»;
- Кость Буревій  «Павло Полуботок»;
- «Збірник матеріалів і документів у 25-ліття діяльності КУК. 1940-1965»;
- Вікентій Шандор «Карпатська Україна – зфедерована держава»;
- Майкл Сейерс, Альберт Кан  «Тайная война против Америки» та багато

інших.

Чимало подаровано творів з української літератури: Ліни Костенко,
Л. Українки, І. Драча, О. Кобилянської, С. Васильченко, В. Стуса,  П. Куліша,
І. Нечуй-Левицького, І. Багряного та інші.

Ще одним значним даром поповнився фонд бібліотеки у вересні поточного



року. Павло-Роберт Маґочій, професор, завідувач кафедри українознавчих
студій Торонтського університету, президент Карпаторусинського науково-
дослідного центру Сполучених Штатів Америки, дійсний член академії наук
Королівського товариства Канади, Почесний професор Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка презентував та подарував 21
видання. Серед документів значна части видань (14) іноземними мовами –
англійською, польською, чеською.

- Біографію та науковий доробок професора розкриває ряд документів:Paul
Robert Magocsi: A Bibliographi, 1964-2011 (2013);

- Profesor Dr. Paul Robert Magocsi – Doctor honoris causa Prešovskej
univerzity v Prešove (Autor : doc. PhDr. Anna Plišková, PhD, 2013);

- Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Маґочія в
наше розуміння України та Центральної Європи : матеріали симпозіуму
(Ужгород, 2013);

- Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія (Ужгород
– Нью-Йорк, 2015).

Вагомими, на наш погляд, є видання присвячені різним аспектам
дослідження історії України:

- Енциклопедія історії та культури карпатських русинів (Ужгород, 2010);
- Ілюстрована історія України (Київ, 2012; переклад видання, що побачило

світ  у Торонто, 2007);
- Україна. Істрія її земель та народів (Ужгород, 2012; переклад видання

Торонтонського університету 2010);
- Крим наша благословенна земля (Ужгород, 2014);
- Out People. Carpatho – Rusyns and Their Descendants in North America

(USA);
- Historical Atlas of Central Europe;
- Jews and Ukrainians a millennium of co-existence (університет в Торонто)
- Carpatho – Rusyns and Their Neighbors Essays in Honor of Paul Robert

Magocsi;
- Lets speak Rusyn, Бісідуйме по русинскы, Bisyiduime po Rusynsky (Нью-

Йорк, 2015);
- National Cultures and University Chairs (Торонто, Антаріо);
- Carpatho – Rusyn Studies An Anntated Bibliography (Volume I: 1975-1984

(Нью-Йорк – Лондон 1988; ІІ: 1985-1994 (1998); III: 1995-1999 (2006); IV: 2000-
2004 (2011); V: 2005-2009 (2012)).

Кожне видання, унікальне, безцінне тим, що аналогічних документів у
фондах бібліотеки не було та усі отримані книги сприятимуть навчально-
виховному процесу в університеті.
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Наукове дослідження певного об'єкта (предмета або явища) завжди
проводиться з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку
та трансформації для більш раціонального використання у практичній
діяльності людей.

Для чого потрібна університетській бібліотеці науково-дослідна
діяльність? Відповідей може бути багато і всі вони викладені у фаховій
літературі, яка є достатньо представницькою в світі. Так, наприклад, за
напрямом «Library & Information Science» в наукометричній системі Web of
Science індексується 91 науковий журнал (у т.ч. 7 — відкритого доступу), в
DOAJ представлено 112 періодичних видань, фахова періодика України налічує
8 видань (в соціокомунікативному та історичному аспектах). Система Google
Scholar тільки за період з 2015 р. по 01.09.2016 р. за ключовими словами
«Library & Information Science Research» та уточненням "university library" видає
17600 посилань на літературні джерела. Крім наукової періодики, монографій
існує величезна кількість матеріалів конференцій, котрі переважно
представлені як на сайтах конференцій, так і в фахових репозитаріях: E-LIS
(Eprints in Library and Information Science), Digital Library of Information Science
and Technology (DLIST), Librarians’ Digital Library, цифрових архівах окремих
університетів тощо. При цьому в репозитаріях акумулюються всі види наукової
інформації (первинної та вторинної), включаючи текстові файли, відео,
презентації тощо.

Безумовно, найбільш впливовим заходом, де проводяться апробації
наукових досліджень, є конференції (елемент формальної комунікації, яка
передбачає документально зафіксовані форми наукової інформації),
незважаючи на стрімкий розвиток неформальної комунікації (наукові блоги,
особисті сайти дослідників та ін.). Науково-практичні конференції бібліотечно-
інформаційного спрямування організують окремі чи група університетів або
громадські організації на регіональному, національному, міжнародному рівнях
(напр., IFLA, IATUL, Library and Information Science — LIS, Theory and Practice
of Digital Libraries — TPDL та ін.). В Україні найбільш значимою, безумовно, є



щорічна міжнародна конференція керівників бібліотек ВНЗ, яку організує НБ
КНУ як на своїй базі, так і на базі інших бібліотек. Впливовими є міжнародні
конференції, організовані бібліотеками ВНЗ: НУ «Києво-Могилянська
академія», НУ «Львівська політехніка», ХНУ, ДНУЗТ, ХДАК, ЛНУ та ін..
Особливість більшості конференцій університетських бібліотек сьогодні –
збільшення кількості співорганізаторів.

Контент-аналіз світової фахової літератури дозволив автору
стверджувати, що поштовхом для проведення наукових досліджень в
університетських бібліотеках є 3 головні причини. По-перше, це можливість
виявлення окремих існуючих проблем і шляхів їх вирішення. По-друге,
прогнозування подальшої стратегії та напрямків розвитку в умовах формування
нової інфореальності, трансформації вищої освіти, оновлення інфраструктури
наукових комунікацій, економічної кризи, змінення ментальності як призми,
через яку особистість дивиться на світ і себе в ньому. По-третє, аналіз
змістовної історико-культурної спадщини на основі бібліотечних колекцій
рідкісних та цінних видань.

Підтверджують думку автора і теми дослідницьких розробок бібліотек
ВНЗ України, представлені на сайті наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Їх аналіз доводить, що
більша частина досліджень присвячена історичному аспекту розвитку
книжкових фондів, ВНЗ і самих бібліотек. Ряд наукових розробок (менша
частина) орієнтуються на дослідження: сучасних трансформаційних процесів у
бібліотеках, визначення шляхів їх подальшого розвитку, розробку контент-
стратегій у цифровому середовищі та аспектів задоволення сучасних потреб
користувачів. Такі теми досліджень представлено бібліотеками ДНУЗТ, НАУ,
НТТУ «КПІ», НУ «Києво-Могилянська академія», НУ «Львівська політехніка»,
ХерсонДАУ, ХНУ, НЮУ. НФУУ та ін.

Слід підкреслити, що саме після певних досліджень і наукового
обґрунтування їх результатів керівництвом бібліотек приймаються рішення
щодо започаткування нових видів діяльності або трансформації (чи відміни)
старих, а також змінення структури і штатів.

На жаль, колаборація досліджень майже не притаманна бібліотекам ВНЗ
України, але мають місце ряд спільних наукових проектів із окремими
структурами своїх установ. Можливо вирішенню цієї ситуації сприятиме новий
проект Секції університетських бібліотек УБА «БібліоСинергія: підтримка
наукових досліджень» (http://bibliosynergy.ula.org.ua) [5].

«БібліоСинергія» – це партнерський проект бібліотек вишів, спрямований
на створення професійного середовища (сайту) для спілкування однодумців та
втілення нових практик в напрямку підтримки наукових досліджень. Філософія
проекту – ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом. Місія
«БібліоСинергії» – сприяння зростанню успіху наукової складової кожного
ВНЗ і розвитку української науки в цілому, її інтеграції в міжнародний
науковий інфопростір, посилення рівня її впливовості в світі.

Розглянемо науково-дослідницьку діяльність бібліотек ВНЗ України на
прикладі науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі



Бібліотеки ДНУЗТ).
Тематика науково-дослідних робіт Бібліотеки ДНУЗТ в останні роки

спрямована на забезпечення якісних змін усіх складових бібліотечно-
інформаційної діяльності.

Безумовно, будь яке дослідження, що проводиться Бібліотекою,
розпочинається з отримання фактичних даних для розуміння, як у конкретний
проміжок часу відбувається спілкування університетської спільноти
(викладачів, науковців, студентів, адміністрації) у внутрішньому середовищі
ВНЗ та за його межами. Далі постає питання щодо причини та факторів такої
комунікації. Аналіз наукових джерел інформації, передового світового
практичного досвіду, власних можливостей уможливить розуміння про
варіанти подальшого розвитку. І лише на основі отриманих даних, подальшим є
визначення і наукове обґрунтування необхідності конкретних дій (стратегічних
і тактичних) Бібліотеки. Бо сенс нашої діяльності, в першу чергу, – бути
корисною та цінною для університетської спільноти ДНУЗТ, а також науки,
освіти та культури всієї України.

Протягом 2009-2010 рр. ндр за темою «Інформатизація бібліотеки
університету як чинник формування комунікаційної моделі діяльності»
(реєстрація в УкрІНТЕІ за № ДР 0110U007508) була спрямована на виявлення
основних причин девальвації родових функцій бібліотечної діяльності та
обґрунтування положення, що інформатизація є умовою системних змін в
бібліотеках ВНЗ і головною умовою доступу до світових знань [2, 7, 9].
Результати дослідження оприлюднено в 22 наукових публікаціях; отримано
авторське свідоцтво.

Одним із важливих досягнень даного дослідження стало розуміння: 1)
механізмів спілкування та розвитку наукового середовища; 2) необхідності змін
у розташуванні так званих «клієнтських рядів», тобто визначення тієї групи
користувачів, яка на сьогодні найбільше потребує термінових сучасних і
різноманітних сервісних послуг та продуктів від Бібліотеки. Так, для нас таким
першим клієнтським рядом стали науковці університету.

Саме тому наступна ндр Бібліотеки, яка виконувалась протягом 2013-
2015 рр., мала тему «Університетська бібліотека та трансформація системи
наукових комунікацій» (реєстрація в УкрІНТЕІ за № ДР 0114U002412).
Досліджуючи послідовні дії з формування нової глобальної інфраструктури
наукових комунікацій, розвиток нових цифрових ініціатив і роль
університетських бібліотек світу в цих процесах, науковцями було теоретично і
практично доведено, що в Україні саме бібліотекарі в своїх ВНЗ є рушійною
силою, яка здатна забезпечити вдалий старт і подальший успішний розвиток
багатьом цифровим ініціативам наукової комунікації [3, 4, 6, 8, 10].

За результатами ндр було опубліковано 18 наукових робіт, отримано 3
авторських свідоцтва.

Працюючи як творчий колектив експериментальної лабораторії в галузі
бібліотечно-інформаційних комунікацій, бібліотекарі створювали моделі нових
послуг для науковців, проводили експерименти на їх життєздатність, втілювали
в практику та займались їх удосконаленням.

Зупинимося на цих новітніх сервісах, уможливлених формуванням нової



інфореальності – сучасної інфраструктури наукових комунікацій, рухом
відкритого доступу, новими вимогами Міністерства освіти і науки України до
науковців, високим ступенем очікувань вчених у підтримці наукових
досліджень…

Номенклатура інноваційних сервісів, реалізованих Бібліотекою
І. Сервіси з підтримки науковців і наукових публікацій:

1) Створення та підтримка інституційного електронного архіву
(репозитарію eaDNURT – http://eadnurt.diit.edu.ua; ISSN 2310-7758). Репозитарій
зареєстрований в Україні та світових гарвестерах: ROAR, ROAD, OpenDOAR.
Згідно всесвітніх вебометричних даних Ranking Web of Repositories репозитарій
eaDNURT на сьогодні входить у топ-25 репозитаріїв України;

2) Співвидання електронних журналів «Наука та прогрес транспорту»
(http://stp.diit.edu.ua) й «Антропологічні виміри філософських досліджень»
(http://ampr.diit.edu.ua) в рамках реалізації електронної моделі «Бібліотечне
видавництво» (Library Publishing). Бібліотекарі надають послуги із:
супроводження електронної видавничої платформи Open Journal Systems;
забезпечення бібліографічної культури видання (послуги бібліографів,
перекладачів); відповідності рукописів етичним нормам (перевірка контенту на
плагіат, консультації фахівця із авторського права); оцифрування архівних
номерів журналів та їх збереження; розподілення DOI між виданнями ДНУЗТ;
просування е-видань у міжнародні інформаційні системи (світові е-каталоги,
повнотекстові, реферативні і наукометричні БД, пошукові й довідкові системи).
Отримано авторське свідоцтво на комп’ютерну програму «Цифровий
верстальник»;

3) Створення, підтримка двох сайтів міжнародних наукових
конференцій – «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних
комунікацій» (http://conflib.diit.edu.ua) та «Антропологічні виміри філософських
досліджень» (http://conf-ampr.diit.edu.ua) і електронне видання доповідей
конференцій на платформі «Наукові конференції України» (програмне
забезпечення – Open Conference Systems) в рамках реалізації електронної
моделі «Бібліотечне видавництво» (Library Publishing). У складних умовах
сьогодення додаткова можливість дистанційної участі в конференції з
розміщенням на сайті доповідей і презентацій та їх обговоренням завдяки
сучасним онлайн-технологіям – це реальна можливість оприлюднити
результати практичного досвіду та наукових досліджень, визначити шляхи
вирішення певних проблем, обмінятися думками. Крім того, це додатковий
шлях інтеграції публікацій в світові БД наукової інформації;

4) Інтеграція результатів наукових досліджень у світові БД наукової
інформації. Конкретні посилання на них дивись на сайтах журналів, що їх
співвидавцем є Бібліотека ДНУЗТ (розділ «Міжнародна індексація журналу»).
Охват протягом року – 15 вітчизняних і світових повнотекстових,
реферативних, наукометричних БД. Журнал «Антропологічні виміри
філософських досліджень», співвидавцем якого є бібліотека, увійшов до
глобальної наукометричної системи Web of Science (БД «Emerging Sources
Citation Index»). Крім того, періодичні видання ДНУЗТ сьогодні представлено в
понад 30 цифрових світових бібліотечних колекціях: University of Cambridge



(Великобританія), University of Windsor (Канада), California Staty University
(США), Monash University (Австралія), Erasmus Universiteit Rotterdam
(Німеччина), University of Oxford (Великобританія), BABORD (Асоціація
університетів Франції), Stockholm University (Швеція) та інших;

5) Сприяння формуванню бренду вченого (в т.ч. допомога в отриманні
ідентифікатора автора-вченого ORCID та ResearcherID, реєстрації в Google
Scholar, IndexCopernicus, Science Index для авторів в РІНЦ і т.д.). Наприклад, за
допомогою бібліотекарів науковцями ДНУЗТ створено більше 200 особистих
профілів у Google Scholar, отримано 143 унікальних ідентифікаторів вченого
ORCID;

6) Створення та підтримка інтерактивної БД «Публікаційний профіль
університетської науки» з повним відображенням публікаційної активності та
впливовості у світових рейтингах кожного науковця ДНУЗТ. Відображено
наукові профілі 1770 авторів, за рік внесено метадані 1420 публікацій;

7) Створення та оновлення тримовного інтернет-ресурсу "Онлайн-
словник ключових слів із технічних наук за відомостями міжнародних баз
даних науково-технічної інформації" (http://library.diit.edu.ua/dic). Розроблена
методика пошуку, ідентифікації, перевірки ключових слів і словосполучень у
численних світових базах даних. Онлайн-словник динамічно розвивається,
наповнюючись систематично новими ключовими словами. На першому етапі
онлайн-словник охоплює транспортну галузь. На даний ресурс отримано 2
авторських свідоцтва.
ІІ. Розширення інформаційно-аналітичної діяльності:

1) Моніторинг та аналіз світового наукового інфопростору за
напрямками основної діяльності ДНУЗТ, вимірювання впливу і видимості
результатів наукових досліджень окремих вчених, періодичних видань та
університету в світових БД і системах рейтингового оцінювання, проведення
бібліо- та наукометричних досліджень із оприлюдненням результатів в
наукових журналах світу;

2) Створення інтерактивних тематично-орієнтованих списків за
напрямами основної діяльності ДНУЗТ: а) наукових е-журналів відкритого
доступу (http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=zpereodika); б)
впливових журналів із наукометричних систем Web of Science та Scopus, де
рекомендується розміщувати авторам-науковцям свої публікації
(http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=snip);

3) Створення профілів наукових періодичних видань ДНУЗТ і
науково-технічної бібліотеки університету у «Google Scholar» та Вікіпедії.
Створення у Вікіпедії сторінок із ключовими поняттями в галузі залізничного
транспорту, посилаючись у тому числі на праці науковців університету;

4) Надання інформації (аналітичні звіти, довідки, рекомендації) про
публікаційну активність науковців університету та індекси цитування їх
публікацій в наукометричних БД, а також рівень впливовості періодичних
видань в світі.
IIІ. Розширення власних педагогічних практик, пов’язаних із розвитком
інформаційної культури та дослідницьких навичок і стратегій
користувачів (студентів, науковців, викладачів). Навчання студентів і



науковців різним аспектам інформаційного пошуку, оцінюванню,
систематизації та збереженню знайденої інформації. Особливу увагу
зосереджено на роботі зі світовими базами даних наукової інформації, в т.ч.
наукометричними. Окремий блок спрямований на розкриття питань академічної
доброчесності.

Новою формою навчання стали відео-уроки, створені бібліотекарями і
розміщені на сайті Бібліотеки
(http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=scient) та YouTube. Теми
відео-уроків: «Створення профілю вченого в наукометричній системі "Google
Академія"» (https://www.youtube.com/watch?v=LaXNCe6Etrw), «Реєстрація
учасника на ORCID ID» (https://www.youtube.com/watch?v=dnk0uZ6k2JY),
"Реєстрація вченого в Index Copernicus» (IC Scientists). Частини 1 і 2»
(https://www.youtube.com/watch?v=xWzGtdOuhU0); «Як вибрати журнал для
опублікування результатів наукових досліджень»
(https://www.youtube.com/watch?v=StIpYPhJFCA), «Як подати статтю в журнал
відкритого доступу на платформі OJS»
(https://www.youtube.com/watch?v=bgR2A3jXaOs); «Реєстрація  в ResearcherID»
(https://www.youtube.com/watch?v=W428j_LnCXU).
IV. Розширення палітри рекламної діяльності бібліотеки, особливо з
пропаганди читання. Розпочато випуск різних форм мультимедійної
продукції: відео-кліпи, відео-уроки, словники… Бібліотека ДНУЗТ стала
переможцем всеукраїнського конкурсу відеопоезії «Літературні читання» (3
місце, УБА) –
http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=news&newsid=276. Протягом
2015-2016 н.р. створено 8 відео-кліпів; наприклад, «Вчений і бібліотека: шлях
до успіху» (https://www.youtube.com/watch?v=p46jje9QJ14) та англійська версія
«Scientist and Library: Way to Success» (https://www.youtube.com/watch?v=-
Fa_8Mkuqic).
V. Реалізація концепції «третього місця». Поступово втілюється в життя ідея
створення в бібліотеці «третього місця» – зони неформального спілкування
студентів, викладачів, науковців. Оскільки концепція «третього місця» вимагає
принципово нового підходу до філософії дизайну приміщень, то на жовтень
2016 р. заплановано проведення соціологічного опитування університетської
спільноти щодо цього питання.

Наведені факти підтверджують, що значущим для майбутнього
університетських бібліотек є фіксація факту, що їм надається дедалі більша
можливість відігравати провідну, а не допоміжну роль в інфраструктурі
наукової комунікації.

Університетські бібліотеки України, які в результаті інтенсивної
дослідницької діяльності та перевірки практикою експериментальних моделей
інноваційних послуг, досягли значних успіхів і продовжують активний
розвиток, розпочинають новий виток в еволюції бібліотечних сервісів. Це та
додаткова цінність, яка підтверджує інтелектуалізацію бібліотечної професії і
бренд бібліотеки ВНЗ як інтелектуального середовища [1].
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗРОСТАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ
БІБЛІОТЕКИ

У статті висвітлено напрямки співпраці наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І.
Пирогова  на рівні університету, громадських організацій та інших бібліотек.

Партнерство, імідж, бібліотека сучасна, тенденції розвитку, зв’язки з
громадськістю.

Ефективність навчальної, освітньої, наукової та соціокультурної
діяльності бібліотеки в значній мірі забезпечується у співпраці зі структурами
університету, бібліотечною спільнотою, культурними та громадськими
організаціями міста і, безумовно, студентством. Залучення спільноти до життя
бібліотеки забезпечують успіх її діяльності, спонукають до розширення й
удосконалення бібліотечних послуг та зміцнюють імідж.

Університетський рівень співпраці
Важливого значення для розвитку бібліотеки мають зв’язки з

управлінськими структурами університету. Організація навчального та
наукового напрямків роботи бібліотеки завжди вирішує на рівні ректорату,
деканатів та завідувачів кафедр. Це питання формування фонду,
функціонування інституційного репозитарію, забезпеченість студентів
підручниками, боротьба з боржниками, видавнича діяльність, науково-
пошукова і виховна робота та ін. Бібліотека постійно займається також
інформуванням ректора та проректорів стосовно наукової та педагогічної
діяльності.

Протягом 2015-2016 рр. головною темою є будівництво нового
приміщення бібліотеки. Зокрема, узгоджуються такі напрямки як
комп’ютеризація, телефонізація, дизайн і навіть перепланування робочих
кімнат. Від керівництва бібліотеки вимагаються знання у будівничій сфері. Тож
неодноразові прийоми у ректора, наради у проректора адміністративно-
господарської частини та інженера по будівництву забезпечують послідовне
вирішення нагальних питань до найменших деталей.

Бібліотека є активним учасником наукових заходів університету.
Створенню позитивного іміджу бібліотеки сприяє участь у вчених радах:
загальноуніверситетській, факультетських та методичній раді по роботі з
іноземними студентами. На засіданнях таких рад виносяться різні питання,
спільні між структурами університету і бібліотекою, що допомагає відповідно
будувати свою роботу. Інформація про традиційні напрямки та нові форми
роботи бібліотеки завжди викликають інтерес у президії та членів Вченої ради:
методика користування електронним формуляром через сайт бібліотеки,
використання віддалених електронних ресурсів та ресурсів власної генерації,
закономірність між читацькою активністю та успішністю англомовних
студентів, функціонування інституційного репозитарію, створення презентацій



та буктрейлерів із музичним супроводом тощо.
Налагодженню зв’язків, контактів та вирішенню проблем зі студентством

сприяють деканати. Завжди радо приймають наших працівників на засіданнях
старостатів. Декани не тільки сприяють ліквідації студентської заборгованості,
а й допомагають вирішувати питання щодо покращення обслуговування
студентів та їх інформаційного забезпечення, підтримують творчу молодь,
відвідують культурно-просвітницькі заходи, які організовують студенти під
керівництвом бібліотеки. Активну підтримку від деканатів отримують члени
творчого об’єднання «Літературна вежа». Декани щороку активно розшукують
творчих дітей серед першокурсників, залучають їх до участі в об’єднанні і є
частими гостями мистецьких заходів з їх участю.

Підтримує талановиту і творчу молодь студентський профком: щороку
членам об’єднання «Літературна вежа»  виділяють  матеріальну допомогу та
місця в гуртожитку.

Бібліотека підтримує тісний зв’язок із викладачами  кафедр університету
не лише стосовно книгозабезпечення дисциплін. Постійно проводиться
інформування по e-mail про відкриті доступи, Дні інформації про інформаційні
ресурси бібліотеки та періодичні тематичні перегляди нових надходжень.
Спільно з викладачами кафедри українознавства бібліотека проводить
літературні вечори та інші масові заходи. Заходи, організовані кафедрами,
бібліотека завжди доповнює виставками та відеороботами. Зокрема, на
прохання кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права
організований цикл книжкових виставок з презентаціями в рамках відзначення
Європейського тижня місцевої демократії, Міжнародного дня прав людини,
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Спільно з кафедрою
організації охорони здоров’я бібліотека представила перегляд ««Паліативна та
хоспісна допомога». Часто викладачі дарують власні книги та бібліотеки до
нашого фонду, за що їм оголошується подяка в усній формі та на сторінках
бібліотечного бюлетеня. Спільно з викладачами бібліотека готує
біобібліографічні покажчики професорам-ювілярам.

Тісний тандем склався у бібліотеки із завідувачем клубом художньої
самодіяльності. Бібліотека допомагає їм у складанні сценаріїв до свят, а ті, у
свою чергу, завжди відгукуються на допомогу у проведенні бібліотечних
культурно-просвітницьких заходів.

Профком співробітників університету сприяє соціальному захисту
працівників бібліотеки. Пропонуються путівки у літні бази відпочинку, в
санаторії, надається матеріальна допомога, квитки на концертні заходи у місті.
Дітям працівників закупляються подарунки до Нового року. Ювілярів  за
активну діяльність та багаторічну працю нагороджують вітальними
відкритками. Щороку в день професійного свята Дня бібліотек колектив
бібліотеки отримує безкоштовні  поїздки по визначних місцях України.

Міжбібліотечний рівень співпраці
Активну позицію бібліотека займає у житті бібліотечної спільноти. Як

завжди, бібліотека підтримує тісні контакти зі своїми методичними центрами:
Національною науковою медичною бібліотекою та Науковою бібліотекою



ім. М. Максимовича Національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Необхідні роз’яснення законодавчих, нормативно-правових документів,
методична допомога в організаційних питаннях, відвідування всеукраїнських
науково-практичних конференцій, обмін досвідом, рекомендації з питань
планування роботи та підготовки звітів, підготовка спільних видань – це далеко
не весь перелік співпраці. Постійне відвідування бібліотечних сайтів,
спілкування по e-mail та телефонним зв’язком допомагає «тримати руку на
пульсі» в питаннях бібліотечної справи, вищої освіти та медичної науки.

Велика пошукова робота була проведена з ННМБ при спільній підготовці
покажчика «Микола Іванович Пирогов: крізь час і плин століть (1810-1881),
календаря знаменних і пам’ятних дат «Імена в медицині у відгомоні часу».
Працівники бібліотеки активно долучаються до оголошених конкурсів.
Приємною нагородою було 2-ге місце у конкурсі літературних творів
«Бібліотека(р) – звучить гордо», організованому ННМБ.

Підтримувала бібліотека також зв’язки з Українською бібліотечною
асоціацією. Заступником голови молодіжної секції УБА є наша працівниця,
яка неодноразово брала участь у літній та зимовій школах молодих
бібліотекарів; ІІІ ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека:
рухаємось вперед», який проводила Українська бібліотечна асоціація спільно з
міністерством культури України, Національною парламентською бібліотекою
України в рамках програми «Бібліоміст». З отриманими знаннями вона
ділилася з колегами колективу та методичного об’єднання. Її творчий і
креативний підхід до фотоконкурсу “Я – молодий, сучасний бібліотекар”
отримав належну оцінку. За результатами голосування її фото визнане серед
кращих і надруковане  в календарі «Молоді бібліотекарі України – 2016».
Інстальовані ялинки ввійшли в номінацію «10 найкращих ялинок». До
конкурсу English Fest в бібліотеці підготовлений відеоролик «Якщо ви
володієте мовами, ви всюди вдома».

Активно працювала бібліотека в роботі громадського об’єднання
«Асоціація бібліотек Вінниччини» (АБВ). Бібліотека влаштовує діалоги
колективу з представниками асоціації стосовно актуальних бібліотечних тем.
Асоціація щороку виділяє кошти працівникам бібліотек ВНЗ на оплату курсів
підвищення кваліфікації у Вінницькій філії Національній академії керівних
кадрів культури і мистецтв. До Всеукраїнського Дня бібліотек Асоціація
нагороджує працівників Почесними грамотами. Активна участь бібліотеки у
конкурсах, організованих АБВ, має значні результати:
– перемога в обласному конкурсі творчих заходів, програм і проектів бібліотек
«Світло провінції 2015» у номінації «Ми змінюємося! Бібліотека – зона
впровадження інформаційних технологій» (2015 р.) за жартівливий відеоролик
«Як пройти в бібліотеку?»,
– перемога в обласному конкурсі професійної майстерності молодих
бібліотечних працівників «Молодіжне дефіле» (2016 р.),
– до конкурсу рекомендаційних бібліографічних видань «Читацькі студії»

(2016 р.) підготовлено покажчик «Літературно-медична парадигма:
вивчаємо медицину разом з письменниками».

Видання бібліотеки ВНМУ поповнили «Видавничий кейс бібліотек області».



Завдяки співпраці з АБВ  працівники бібліотеки брали участь у проекті
програми «Бібліоміст» «Сучасний бібліотекар–2». Участь у регіональному
тренінговому центрі дала можливість пройти тренінг за модулем «Адвокація:
представлення інтересів бібліотек». В рамках проекту колектив бібліотеки був
гостем «Ярмарки бібліотечних інновацій».

Крім навчання на курсах підвищення кваліфікації при Вінницькому
обласному центрі Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв, працівники беруть участь у роботі академії: для слухачів курсів на
базі бібліотеки проводяться заняття, екскурсії, директор бібліотеки читає лекції
на різні актуальні теми бібліотечної діяльності.

Міжрегіональна корпоративна система медичних бібліотек у складі
бібліотек Одеського, Вінницького національних медичних університетів,
наукових обласних медичних бібліотек міст Вінниці, Житомира, Рівного,
Чернігова сприяла обміну аналітичними записами з медицини протягом 10
років. Об’єднанню 2-х існуючих в Україні медичних корпорацій передувала
значна співпраця з ННМБ. Тож сьогодні на часі створення єдиного
електронного каталогу  медичних періодичних видань.

Неодноразово протягом року бібліотека отримувала професійні
консультації та поради від НБ Харківського національного медичного
університету та НБ Вінницького національного технічного університету, які
ділилися досвідом  створення інституційного репозитарію. Активізувалася
робота з бібліотекою Львівського національного медичного університету з
обміну фондом. Відгукнулася бібліотека на лист від колег с. Красне Львівської
обл., надіславши їм видання по книгообміну.

Консультації з розробниками програми «Ірбіс» забезпечували
ефективну роботу автоматизованого комплексу бібліотеки. Така співпраця була
особливо актуальною, оскільки пов’язана із придбанням оновленої версії
програми для удосконалення ряду бібліотечних процесів роботи. Розробники
програми по необхідності надавали консультації з питань, які виникали в
процесі роботи. Партнерські стосунки з Асоціацією «Ирбис Украина»
забезпечували можливість on-line доступу до електронного каталогу бібліотеки,
який протягом усього часу є лідером інформаційної підтримки віддалених
користувачів.

Працівники бібліотеки інформативно збагачувалися в різних напрямках
свого розвитку на заняттях університету культури «Книга та суспільство»,
що діють при Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва.
Бібліотека ВНМУ брала участь у забезпеченні програми занять і намагалася на
загал бібліотечної спільноти міста представляти бібліотеку і університет.
Зокрема, організували зустрічі із цікавими особистостями університету.

Спільно з ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва бібліотека бере активну участь у
підготовці «Календаря знаменних і пам’ятних дат Вінниччини», надає
інформацію про видатних медиків краю, науковців ВНМУ ім. М.І. Пирогова та
визначні події в житті університету.

Громадський рівень
Бібліотека – постійний учасник зустрічей з громадськими, державними та

духовними діячами, краєзнавчих науково-практичних конференцій, щорічних



фестивалів, форумів тощо.
Тісні професійні контакти бібліотека налагодила із Вінницьким

обласним та міським архівами, архівом ВНМУ, краєзнавчим музеєм та
музеєм Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, які
сприяють ефективній пошуковій і дослідницькій роботі з медичного
краєзнавства. Бібліотека використовує архівні матеріали слідчих і
кримінальних справ  про репресованих та реабілітованих викладачів та ректорів
ВНМУ ім. М.І. Пирогова, лікарів Вінниччини, збирає відскановані тогочасні
плакати, матеріали з газет 50-х рр. ХІХ ст.,  а також фото місць вшанування
репресованих та реабілітованих медичних працівників на Вінниччині. На основі
віднайдених матеріалів бібліотека видала біобібліографічний покажчик
«Ректори ВНМУ ім. М.І. Пирогова: погляд крізь час (1930-2015)». Крім пошуку
інформації, віднайденої в документах, бібліотека неодноразово на запит музеїв
та архівів надавала цікаву інформацію із власних фондів про медиків
університету.

Завдяки співпраці з обласним відділенням пошуково-видавничого
агентства «Книга пам’яті України», міською організацією ветеранів
Великої Вітчизняної війни та краєзнавцем М. Г. Домненком готується до
друку видання «Війна пройшлась по їхніх долях: співробітники та студенти
ВНМУ на фронтах Другої Світової війни», проводиться наукова робота на тему
«У бронзі і граніті» про пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам
Вінниччини та науковцям ВНМУ ім. М.І. Пирогова, віднайдені матеріали про
воєнний період діяльності інституту, студентський рух 1941-1942 рр. у Вінниці,
видатних лікарів Вінниччини 19 ст. та ін.

Продовжуючи роботу в науково-дослідному напрямку, бібліотека
налагодила зв’язки з Хмельницькою Крайовою Організацією
Всеукраїнського Лікарського Товариства, та громадською організацією
«Лікарський клуб імені Степана Руданського», випускниками ВНМУ ім.
М.І. Пирогова: О.В. Боржковським, військовим лікарем вищої кваліфікації,
нащадком поета і лікаря С. Руданського (м. Житомир), лікарем-кардіологом
Я. Щупкою (м. Суми); краєзнавцем, редактором Калинівської районної газети
«Прапор перемоги» В.В. Бабієм.

Результатом тривалої співпраці з О. В.  Боржковським (правнучатим
племінником С. Руданського, випускником ВНМУ) та Національною
науковою медичною бібліотекою України стало видання «І я знов живий
світ оглядую…» до 180-річчя від дня народження нашого земляка С.
Руданського, презентація якого  відбулася в літературно-меморіальному музеї
М. М. Коцюбинського спільно із співробітниками музею. У заході взяли
участь члени Вінницького куреня гумористів імені Степана Руданського.
Гумористи неодноразово були гостями нашої бібліотеки.

Бібліотека є активним учасником Всеукраїнського свята сатири й
гумору «І я знов живий світ оглядую», яке щорічно проходить на малій
батьківщині нашого земляка, поета і гумориста Степана Руданського у селі
Хомутинці  та в районному центрі Калинівці. На заходах, присвячених179-й
річниці від дня його народження, наша працівниця О. Юрчишина за багаторічну



й плідну роботу з дослідження та популяризації життя та діяльності поета й
лікаря була нагороджена нагрудним знаком «180 років Руданському С.В.».

Працівники бібліотеки, проявивши інтерес до петриківського розпису,
брали участь у презентації цього унікального мистецтва в університеті.
Співробітники та студенти університету не лише  познайомилися з роботами
учнів мистецького Центру творчості "Барви України", але й охоче
долучилися до майстер-класу. Своє захоплення талантом маленьких майстрів
висловила адміністрація університету.

Практика довела, що у системі підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників важливу роль відіграють форми, які спонукають до творчості і
пошуку нестандартних рішень. Бібліотека співпрацює з відомими  творчими
та цікавими особистостями Вінниччини, яких завжди запрошує на творчі
зустрічі з колективом. Надихнула на романтичний настрій поетеса В.
Сторожук. Цікавою та пізнавальною була зустріч з відомим Вінницьким
ландшафтним дизайнером, старшим викладачем Національного університету
культури і мистецтв, провідним спеціалістом Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв Котловим Олександром Івановичем, який провів
майстер-клас для співробітників бібліотеки з декоративного оформлення
приміщення. Окрім створення живої композиції, митець провів екскурс в
історію становлення української культури та наголосив про її значущість в
світлі політичних подій сьогодення.

Цікавою та колоритною для працівників бібліотеки, співробітників
університету та студентства була презентація наукової монографії кандидата
історичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Ірини Ігнатенко “Жіноче тіло у традиційній культурі українців”,
яка відбулася в актовій залі університету за участі авторки.

Бібліотека долучається до заходів, організованих науково-краєзнавчим
клубом «Дослідник краю», що діє при ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. На вечорі-
зустрічі з В. Козак у своєму виступі краєзнавець наукової бібліотеки ВНМУ
розповіла про українську поетесу Валентину Козак, її творчість, громадську
діяльність та популяризацію нею матеріалів про видатних діячів Вінниччини.

Співробітники бібліотеки після презентації книги Сергія Лойка
«Аеропорт», яка відбулася у приміщенні Вінницької обласної філармонії, на
основі цієї книги та під впливом вражень, отриманих від зустрічі з автором,
створили буктрейлер до книги С. Лойка «Аеропорт». Автор особисто подякував
бібліотеці за таку роботу.

Під час відвідувань презентацій книг фонд наукової бібліотеки ВНМУ
поповнюється подарованими книгами із автографами авторів, що завжди радує
наших читачів.

Цікавими та пізнавальними є відвідування щорічного форуму
книговидавців у Львові. Для читачів бібліотеки є можливість придбати
твори різних авторів та відкрити нові імена. Авторські автографи на виданнях
та власні враження працівників ще більше спонукають студентів до
знайомства з художньою літературою.



Бібліотека вже не один рік підтримує тісні зв’язки і з зарубіжними
особистостями та організаціями. Із польським лікарем Відділення епідеміології
та превентивних новоутворень Центру онкології – інституту імені Марії
Склодовської-Кюрі у Варшаві (Польща) Кшиштофом Круліковські бібліотеку
поєднує дослідження життєвого шляху нашої землячки і громадянки Польщі
Вікторії-Марії Веркентін, талановитого лікаря, науковця, першої жінки-
радіолога відродженої Польщі. В селі Корделівка Калинівського району на
Вінниччині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на її честь. У
заході поряд з віце-консулом Генерального консульства Республіки Польща у
Вінниці, головою сільської ради, головним лікарем Калинівського ЦПМСД,
завідувачем Корделівською амбулаторією загальної практики сімейної
медицини, взяли участь працівники наукової бібліотеки ВНМУ. Зокрема,
цікавим був виступ «Світове визнання медичних заслуг Марії Веркентін –
уродженки Вінниччини».

Отриманню знань та практичних навичок у роботі з молоддю, пошуку
нетрадиційних форм роботи, вдосконаленню та наповненню їх новим змістом
сприяло навчання керівника гуртка польської мови, що діє при бібліотеці, у м.
Оструда (Польща) на тему «Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży»
(«Методика підтримки розвитку дітей та юнацтва»).

Працівники бібліотеки, які володіють польською мовою, об’єднали
навколо себе молодь, зацікавлену вивченням мови, польської культури та
традицій. Налагоджено також зв’язки з міським товариством «Світлиця
Польська», при сприянні якого у 2014 році із студентами заняття  проводила
також волонтер із Польщі. Щороку організовуються різноманітні заходи, які
викликають захоплення у студентів. Члени гуртка займали різні призові місця:
3-тє місце у 12 Світовому фестивалі поезії Марії Конопницької у м. Пшедбож
(Польща), 4-те місце на Третьому Всеукраїнському Диктанті з польської мови
«Я пишу, ти пишеш, ми пишемо по-польськи... Диктант польської мови в
Україні», організований Фондом "Свобода та Демократія" у рамках проекту
«Біло-червоне АБЦ», участь в ХІ конкурсі читців «Kresy» для поляків з
України. Цим напрямком роботи зацікавилися співробітники університету. Тож
викладачі кафедри хірургії були заохочені поїздкою до польської лікарні на
стажування.

Багаторічний досвід роботи з видавництвами переріс у дружні та теплі
стосунки з бібліотекою. Працівники бібліотеки радо зустрічають у своїх стінах
представників видавництв у будні та на святах. На знак вдячності за
конструктивну співпрацю від видавництва «Нова книга»
колектив бібліотеки отримав подяку «За багаторічну плідну
співпрацю та віддане служіння просвітницьким ідеалам,
незамінну допомогу читачам у мандрах серед лабіринтів
знань». Плідною була виставка-продаж наукових та навчальних видань



видавництва Springer. Бібліотека в подарунок за організацію виставки
отримала 5 видань англійською мовою на суму понад 7000 грн.

Співпраця з вінницьким видавництвом «ПРАДА-АРТ» полягала у
підготовці матеріалів до 5-го випуску регіонального альманаху «Подільські
джерела», що вийшов під назвою «Під знаком Червоного Хреста».  Серед членів
редакційної колегії – працівники бібліотеки. На сторінках цього видання
бібліотека презентувала цікаві сторінки в  історії медицини краю, університету,
його науковців, видатних медиків Вінниччини. Видання вміщує також праці
співробітників університету.

Бібліотека завжди є активним учасником різноманітних акцій. На
пропозицію німецької благодійної організації «Молодь для життя» бібліотека
провела акцію «Збережи життя». Розмова пройшла за круглим столом «Право
на життя для всіх». Представник організації Стефан Мюнц, який був частим
гостем бібліотеки ВНМУ, провів цікаву і повчальну бесіду для студентів,
працівників бібліотеки. В Німеччині, у себе на батьківщині, пан Стефан
помістив у німецькому журналі статтю про проведення цієї акції спільно із
науковою бібліотекою ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Бібліотека долучилася до акції «Не будь байдужим. Допоможи
здійснити дитячу мрію: одужати та бути здоровим!», яка була у проведена до
Всесвітнього дня захисту онкохворої дитини під патронатом обласної
громадської організації «Вінницька асоціація медиків». Свою активність та
ініціативу бібліотека проявила підчас оформлення фотовиставки дитячих
малюнків та фотографій хворих дітей, інформаційних стендів «Стань донором
– врятуй життя дитині!», «Здійсни дитячу мрію!». За участь в акції організація
«Вінницька асоціація медиків» висловила бібліотеці «Подяку» за активну
участь в проведенні інформаційно-просвітницької акції.

Члени об’єднання «Літературна вежа» брали активну участь у вечорі-
реквіємі «Пам’ять Небесної Сотні», який проходив у актовій залі
університету. За участі працівників бібліотеки та студентів-гуртківців була
проведена благодійна виставка-ярмарок власних виробів, виручені кошти з
якої були передані пораненим бійцям,  які лікувалися на той час у Вінницькому
військово-медичному госпіталі. Студенти та бібліотекарі також неодноразово
відвідували їх, носили гостинці, намагалися морально підтримати. Працівники
бібліотеки активно долучилися також до благодійної акції-ярмарки для бійців
АТО, яку організувала Вінницька обласна наукова бібліотека імені К.А.
Тімірязєва.

Свою роботу бібліотека популяризує у засобах масової інформації, які є
своєрідною реклами як бібліотеки, так і університету. Професійні статті
постійно друкуються у фаховому журналі «Бібліотечний форум України»,
бюлетені Асоціації бібліотек Вінниччини «Наші новини», університетській
газеті «Молодий медик», на шпальтах місцевих газет «Вінницька газета»,
«Вінниччина», житомирської газети «Слово Просвіти», а також «Літературна



Україна», «Прапор перемоги», «Українське слово» та ін. І, звичайно,
популяризація діяльності бібліотеки в соціальних мережах Вконтакті,
Фейсбук, Twitter, You Tube і на сайті наблизило книгозбірню до віддаленого
користувача.

Значимість бібліотеки для університетської та громадської спільноти
підтверджують Дні відкритих дверей, приурочені Всеукраїнському дню
бібліотек. Студенти, викладачі, працівники університету, видавництва, колеги,
друзі та всі небайдужі до книги завжди дарують колективу теплі слова
вдячності   за ту допомогу, яку отримують в стінах книгозбірні. Бібліотека в
свою чергу також готує найактивнішим читачам подарунки в різних
номінаціях.

Визнання бібліотеки громадськістю свідчить про її значимість в
суспільстві та спонукає до подальшого активного розвитку.
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Роль відкритих електронних ресурсів в реалізації академічної доброчесності

У статті розглянуто законодавчі акти, що визначають державну політику у полі
авторського права, академічної доброчесності, які були прийняті за роки після
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Ключові слова: академічна доброчесність, відкриті електронні архіви, відкриті
електронні ресурси, державна політика, авторське право.

З початку ХХI ст. рух за відкритий доступ до результатів наукових
досліджень набув поширення по всьому світу. Відкритий доступ розглядається
науковим співтовариством як найбільш раціональний шлях розвитку наукових
комунікацій.

Особливий наголос у модернізації української освіти робиться на нові
форми освіти, які змогли виникнути тільки за допомогою нових інформаційних
технологій та технологій зв’язку, які в першу чергу забезпечують здійснення
операцій збирання, продукування, накопичення, збереження, обробки, передачі
інформації та можливість доступу до інформаційних ресурсів глобальних
комп’ютерних мереж.

Прогрес у розвитку мережі, масивних сховищ даних, зображень,
програмного забезпечення створив нові інфраструктури для бізнесу, наукових
досліджень, охорони здоров'я та соціальної взаємодії. Інтернет-технології
допомагають будувати глобальні мережі, які забезпечують широкий доступ до
розподіленої інформації. Оскільки ці знання усувають бар'єри простору і часу,
ми отримуємо все більше прямий та безпосередній доступ до наукових
матеріалів, до рідкісних історичних артефактів світу, до візуального мистецтва,
музичних записів, а також архівів.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій суттєво впливає на
модернізацію інформаційної інфраструктури вищого навчального закладу,
нарощування інформаційних ресурсів та підвищення ефективності
використання електронної інформації.

Пріоритетне інформаційно-комунікаційне запровадження комп’ютерних
систем, автоматизація процесів створення електронних каталогів,
кодифікаційних нормативно-правових баз, застосування інтелектуальних
інформаційних технологій дозволяє серйозним чином впливати на якість
формування ресурсно-інформаційного забезпечення всіх аспектів педагогічної
системи, що значно урізноманітнює систему інформаційних ресурсів, покращує
продуктивність отримання необхідної інформації, підвищує ефективність
результатів навчальної діяльності.

Досвід проведення широкомасштабної інформатизації у вищих
навчальних закладах довів доцільність використовування сукупності процесів,
що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб



сфери навчальної діяльності, розвитку інтерактивних, творчо-активних,
індивідуалізованих засобів навчання.

Одним з важливих показників успішного руху на шляху до
інформатизації суспільства є стан доступності ресурсів користувачу, при цьому
важливим аспектом руху за відкритий доступ є питання академічної
доброчесності.

Серед найважливіших законодавчих актів, що визначають державну
політику у полі авторського права, академічної доброчесності, які були
прийняті за роки після проголошення незалежності України, є такі закони
України, як:

- проект закону «Про вищу освіту» (ухвалений Верховна Рада України у
першому читанні 6 жовтня 2016 р.). Вперше законодавчо дається визначення
академічної доброчесності « - це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)
досягнень» [3, ст. 42, п. 1], а також «Порушенням академічної доброчесності
вважається:

1) академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

2) фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань у власних
публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються
освітнього процесу та наукових досліджень;

3) обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;

4) списування - використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел
інформації під час оцінювання результатів навчання;

5) хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального
або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в
освітньому процесі». Із цього закону починається завершення реформи вищої
освіти [3, ст. 42, п. 4.].

- «Про авторське право і суміжні права» (вiд 23.12.1993 № 3792-XII.). У
законі основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність,
література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, невичерпні за
формами, прийомами, способами об’єктивного вираження духовного багатства
людини, є предметом правової охорони. Певні суспільні відносини, що
виникають у зв’язку з їх використанням, потребують правового регулювання,
яке бере на себе авторське право. В об'єктивному розумінні авторське право -
це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають
внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки. У
суб'єктивному розумінні це сукупність прав, які належать автору або його
правонаступникам у зв'язку із створенням і використанням твору літератури,
науки, мистецтва. Статті 50 та 51 Закону надають визначення плагіату та



вказують на порядок відповідальності за його здійснення. Згідно з законом
плагіат – це оприлюднення (опублікування), повністю чи частково, чужого
твору. під ім’ям особи, яка не є автором цього твору.

- «Про науково-технічну інформацію» (1993 р.). Цей Закон визначає
основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її
формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і
соціального прогресу країни. Метою Закону є створення в Україні правової
бази для одержання та використання науково-технічної інформації. Законом
регулюються правові і економічні відносини громадян, юридичних осіб,
держави, що виникають при створенні, одержанні, використанні та поширенні
науково-технічної інформації, а також визначаються правові форми
міжнародного співробітництва в цій галузі. Дія Закону поширюється на
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також
громадян, які мають право на одержання, використання та поширення науково-
технічної інформації. Дія Закону не поширюється на інформацію, що містить
державну та іншу охороновану законом таємницю.

- «Про вищу освіту від 01.07.2015 №1556-VII» Заклав основи для
університетської автономії, а відповідні підзаконні акти дали змогу
університетам впроваджувати академічну, фінансову, кадрову автономію.
Розділ XI, Права інтелектуальної власності та їх захист зазначено «Вищі
навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату -
оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих
іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню
опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання». Відповідно
до закону університети зобов’язані створювати власну систему забезпечення
якості, та механізми забезпечення академічної доброчесності [2, ст. 69].

- «Про створення Національного репозитарію академічних текстів»
№ 504-р - редакція від 22.07.2016 - електронна база, що міститиме тексти
дисертацій, інших наукових робіт, робіт здобувачів вищої освіти.

В Україні стартував Проект Сприяння академічній доброчесності
(SAIUP project), проект розпочинають Американські ради з освіти за участі
Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених
Штатів. У рамках Проекту сприяння академічні доброчесності в Україні
студенти, викладачі та персонал вищих навчальних закладів отримають
практичні знання, навички про основні принципи поняття «Академічна
доброчесність», а також план дій по впровадженню цих принципів в своєму
вищому навчальному закладі.

Таким чином, в Україні починає приділятись увага питанню академічної
доброчесності, адже це один із аспектів формування майбутнього суспільства
знань.

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень,
студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності,
чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання
чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в
спільноті.

Для того, щоб запустити процес змін, потрібна тривала і системна робота,



в першу чергу - на рівні вищих навчальних закладів.
Перші кроки, які здійснені в Національному університеті харчових

технологій – це розробка та затвердження внутрішніх нормативних документів,
а саме наказу «Про запровадження в Національному університеті харчових
технологій системи перевірки текстових документів на наявність плагіату»;
затвердження положення «Про заходи щодо запобігання випадків академічного
плагіату в Національному університеті харчових технологій»; укладення
договору щодо послуги постачання (надання доступу до) онлайн-сервісу з
обробки інформації (інформаційної Системи з виявлення
збігів/ідентичності/схожості під назвою “Unplag”, яка включає Програмне
забезпечення, інтерфейс користувача, матеріали Сайту та інші об’єкти
інтелектуальної власності); придбання персональних комп’ютерів для роботи з
системою “Unplag”.

Більшість бібліотек підтримують репозитарії наукових публікацій
працівників своїх установ. Науково-технічна бібліотека Національного
університету харчових технологій не є винятком. Офіційно Інституційний
репозитарій університету (eNUFTIR) введений в дію у жовтні 2011 року На
сьогодні інституційний репозитарій налічує 23054 документів.

Використання відкритого електронного архіву (інституційного
репозитарію Національного університету харчових технологій) є реальним та
дієвим механізмом виявлення та покращення академічної доброчесності, а саме
перевірки на плагіат.

Так, науково-педагогічні працівники, здобувачі наукового ступеня
кандидата та доктора наук, магістранти персонально відповідатимуть за
оригінальність інформації, наведеної у письмовій роботі та зобов’язуються
подавати свої роботи для перевірки системою «Антиплагіат».

Системою «Антиплагіат» здійснюється перевірка робіт науково-
педагогічних працівників використовуючи мережу Internet - через відкриті бази
даних та відкриті електронні архіви. Для зменшення плагіату серед студентства
в університеті, почали створювати базу студентських робіт використовуючи
Інституційний репозитарій НУХТ, який базується на програмному забезпеченні
DSpace –вільному та відкритому програмному забезпеченні, призначеному для
керування цифровими даними.

Дисертаційні роботи науковців перевірити досить важко, оскільки не всі
представлені у відкритому доступі, тому створення Національного репозитарію
академічних текстів надасть можливість достовірно перевіряти роботи на
плагіат.

Підводячи підсумок можна стверджувати, що академічна чесність – це
досить складний та багаторівневий процес. І одним із засобів боротьби проти
академічного плагіату в епоху Інтернет є поєднання правових, економічних та
технологічних важелів.
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Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара,
м. Дніпро

Приватні книжкові зібрання як джерело вивчення історії навчальних
закладів Дніпропетровщини

Досліджено історію та розвиток фондових зібрань наукової бібліотеки. Висвітлено
основні напрямки діяльності бібліотеки з метою популяризації видань та заохочення
студентів до читання першоджерел.

Ключові слова: бібліотека, приватні книжкові зібрання, читачі,  навчальні заклади,
Дніпропетровщина.

У соціумі  окремими складовими наукової діяльності є вивчення
документознавства та читачезнавства, що стає нагальною проблемою у
сучасному культурно-комунікаційному просторі. Одним з важливих напрямків
бібліотечної діяльності є наукова-дослідницька робота, мета якої полягає у
виявленні історичних фактів та подій у розвитку бібліотекознавства,  здійсненні
порівняльного аналізу статистичних показників,  визначенні чинників, що
сприяють або гальмують дієвість сучасної бібліотеки. Наукова бібліотека ДНУ
ім. О. Гончара розпочинала свою історію у 1918 р., разом з відкриттям у
Катеринославі приватного університету. Початкові фонди формувалися з
бібліотек навчальних закладів дореволюційного Катеринослава та приватних
колекцій місцевих діячів Фонд рідкісних видань НБ ДНУ ім. О. Гончара до
початку 90-х рр. ХХ ст. був «terra incognita». Опис зберігався в топографічному
каталозі та інвентарних книгах, книги зберігались в різних непристосованих
приміщеннях. Після переїзду в спеціалізований корпус бібліотеки у 1990 р.
були виділені приміщення для розміщення фондів і організації читацьких
місць. Створені сприятливі умови для роботи з фондом та обслуговування
читачів, проведено каталогізацію фонду.

У вивченні фонду, зокрема стародруків, систематизації та складанні
анотованих каталогів величезний внесок зробив завідувач відділу Євген
Матвійович Самінський (1957-2008). П’ять випусків  «Каталога старопечатных
изданий» (2003-2011) Є. М. Самінського – це науковий доробок до
характеристики рідкісних видань, історії навчальних закладів
Катеринославщини та історії університетської бібліотеки. Гордістю НБ є
частина бібліотеки князя Г. Потьомкіна, яку він придбав у архієпископа Євгенія
Булгаріса у кількості близько 1500 т. для майбутнього університету. У зв’язку з
відкриттям у 1793 р. Головного народного училища)  в Катеринославі (пізніше
– класична гімназія) вищезазначена бібліотека була перевезена до навчального
закладу, але у 1799 р. більша частина Потьомкінського зібрання увійшла до
складу  щойно відкритого Казанського університету. У 1804 р. ще 63 т. цінної
бібліотеки передано до Харківського університету. Таким чином у бібліотеці
Катеринославської класичної гімназії зберігалися 180 т. дублетних видань з
бібліотеки князя Г. Потьомкіна. Сучасна наукова бібліотека ДНУ
ім. О. Гончара зберігає 77 т.: французькою  мовою (41 прим.), латинською
(20 прим.), російською (12 прим.), грецькою, англійською та італійською
мовами (4 прим.) [7, с. 122].



Рідкісні фонди НБ містять цінні за змістом видання з бібліотеки родини
графів Швейниців. Серед них понад 200 багатотомних творів з історії та релігії,
написаних латинською, німецькою та французькою мовами. Окрему увагу
привертає література про Сілезію, місце мешкання графського роду Швейниців.
Бібліотека Швейниців існувала з XVII ст. Інтенсивний розвиток книгозібрання
відбувся з середини ХVІІІ ст. [6, с. 6-8].

Крім значних колекцій у Науковій бібліотеці зберігаються книжкові
дарунки, зроблені катеринославськими діячами  різним культурно-освітнім
закладам у ХІХ – на початку ХХ ст. Про це свідчать власницькі та дарчі написи.
На початку ХІХ ст. цінні книжкові видання надійшли до бібліотеки
Катеринославської гімназії з особистої книжкової колекції архієпископа
Катеринославського, Херсонського та Таврійського Платона Любарського,
зокрема чотири томи книги англійського економіста і філософа А. Сміта
«Исследование свойства и причин богатства народов. М., 1802-1806». Частина
книг потрапила до вищезазначеної бібліотеки у 1814 р. після смерті Платона
(Любарського) (1811 р.). Факт передачі відбувся завдяки надвірному раднику,
кавалеру М. Ф. Ставицькому (1778-1841). На правах спадкоємця бібліотеки
духовної особи він подарував бібліотеці Катеринославської гімназії 80 книг.
Наукова бібліотека зберігає 20 томів з цінним дарчим написом на форзаці та
контртитулі: «Из Библиотеки покойного Преосвященного Платона Любарского,
архиепископа Екатеринославского, Херсонского, Таврического в библиотеку
Екатеринославской гимназии» [8, с.56-63].

З приватної колекції варто зазначити стародруковане видання «Письма
Петра Великого, писанные к графу Б. П. Шереметьеву. М., 1774». Друкарське
мистецтво «Писем» полягає в оформленні кожної сторінки у набірній рамці.
Варто зауважити, що видання підготовлено до друку бібліотекарем-кріпаком
графа П.Б. Шереметєва В.Г. Вороблевським. Архієпископ цікавився й
літературою з садівництва. Так, до бібліотечного зібрання гімназії надійшла
книга у перекладі з німецької мови, надрукована у видавництві Московського
університету: «Городской и деревенский садовник или наставления: в 4-х ч. М.,
1779» [5, с. 8-9, 25, 55; 8, с. 56-63].

В історії Катеринославщини значну роль відігравав князь М. П. Урусов
(1863-1918), великий землевласник, маршалок губернського дворянства, голова
Катеринославської вченої архівної комісії (1908-1917 рр.). Історія його
книгозібрання пов’язана з унікальною приватною бібліотекою
катеринославського дворянина, обер-гофмейстера Г. П. Алексєєва (1834-1914).
В особистій колекції М. П. Урусов мав низку праць-дарунків від українського
історика, полтавського викладача І. Ф. Павловського (1851-1922)
(«Малороссийское козачье ополчение в 1812 году: по архивным данным. К.,
1906»). Цінність бібліотеки містить значне за обсягом видання «О прибыльном
сбыте хлеба Русского народа», надруковане у Баку 1909 р. З рукописного
дарчого напису «Его Превосходительству Екатеринославскому Губернскому
Председателю Дворянства от автора», зробленого чорнилом 6 вересня 1909 р.,
можна припустити, що один з перших примірників книги отримав князь
М. П. Урусов. Під час Першої світової війни важливою подією для країни стало
винахідництво йоду та його виробництво. Серед історико-краєзнавчих видань



Катеринослава дореволюційного періоду бібліографічною рідкістю є
унікальний альбом «Опытная станция по исследованию и добыванию русского
йода из морских водорослей», створений у 1916 р. катеринославськими
вченими-хіміками професором Л. В. Писаржевським та старшим лаборантом
М. Д. Аверкієвим. Щойно підготовлене видання було подароване авторами
князю М. П. Урусову як подяка за «просвещенное содействие при основании
нового русского дела» (1916 р.).

У другій половині ХІХ ст. в Катеринославі відомою була бібліотека та
книжкова крамниця родини Єгорових. Перші згадки пов’язані з ім’ям
Олександра Івановича Єгорова, катеринославського громадського та
культурно-освітнього діяча, літератора, видавця. У фондах університетської
бібліотеки зберігаються шість примірників з історії, філософії, економіки, які
мають власницькі печатки  «Книжный магазин А. И. Егорова» та «Библиотека
для чтения и книжный магазин Александра Егорова в Екатеринославе». З часом
крамниця і бібліотека з читальнею перейшла у власність до дружини
О. І. Єгорова Софії Василівни Єгорової, діяльність якої була тісно пов’язана з
розвитком жіночої освіти та бібліотечної справи Катеринослава. Доречно
зазначити, що вартість книг була номінальною. Книги бібліотеки мали високий
рівень друкарського оформлення. У бібліотеці С. В. Єгорова вирішувала
питання передплати актуальної у той час газети «Одесский листок». До нашого
часу дійшли три примірники з історико-економічних та юридичних наук кінця
ХІХ ст. Свідченням є офіційна овальна печатка: «Библиотека для чтения и
книжный магазин С.В. Егоровой в Екатеринославе». [3, с. 71].

У другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. важливу роль у розвитку
природознавчих наук Катеринославської губернії відігравав педагог, вчений-
ботанік, географ, дослідник Південно-Східної України І. Я. Акінфієв. Власні
праці автор дарував бібліотеці Катеринославського Першого реального
училища, бібліотекарем та викладачем якого він сумлінно працював 25 років.
Свідченням цього є особистий підпис. Зазначимо, що окреслені видання
І. Я. Акінфієв друкував у місцевих видавництвах (Катеринослав,
Олександрівськ). Катеринославський діяч спілкувався з колегами, що мешкали
в інших містах  та працювали в різних фахових закладах, підтримували дружні
стосунки між собою за науковими інтересами, з метою обміну досвідом.

Так, за підтримки В. М. Хитрово, приват-доцента Київського університету,
який опікувався розповсюдженням фахової літератури на українських землях,
до Катеринослава потрапили невеличкі за обсягом праці Д. Святського 1905-
1906 рр. Від ботаніка, географа, мандрівника М. М. Альбова надійшли праці у
вигляді брошури (19 с.) та окремого відбитку статті (6 с.), що мали історичну
цінність у дослідженні природи Закавказзя. Співпраця двох дослідників
відбувалась в межах спілкування Одеського та Катеринославського товариств
дослідників природи. Видання вважають рідкісними з причини відсутності
повних текстів у перекладі з французької та іспанської мов. Одеські видання
кінця ХIХ ст. містили матеріали, які увійшли до «Записок Императорского
общества сельского хозяйства Южной России» [1, с. 132-137; 2, с. 24-29].

Для сучасної бібліотеки ВНЗ пріоритетним напрямком залишається
популяризація книжкових скарбів серед студентської молоді. Однією з цікавих і



актуальних форм діяльності є проведення занять, лекцій, екскурсій зі
студентами на матеріалах фонду відділу рідкісних видань. З метою наближення
книги до читачів та розкриття книжкової спадщини НБ проводить зі
студентами під час навчання виховну та просвітницьку роботу. Мета заходів –
отримання студентами знань про склад та зміст бібліотечних фондів, що сприяє
підвищенню загальноосвітнього та культурного рівня молоді. Фонди відділу
рідкісних видань використовуються читачем в навчальній та науково-
дослідницькій роботі. Співробітники бібліотеки звертаються до них з метою
просвітницької та освітньо-виховної діяльності, зокрема для підготовки та
проведення різних масових заходів зі студентами на запит кафедр, відповідно
до навчальних планів. За 2013-2016 рр. було проведено 79 занять за 15 темами.
Студенти і аспіранти ознайомились з 841 книгою ХVI – ХХ ст. Особливість
таких бібліотечних заходів полягає у наочності та емоційному впливу, що
допомагає доповнити та закріпити матеріал, поширити кругозір. Заняття мають
теоретичний і практичний характер. За допомогою першоджерел відбувається
яскрава ілюстрація вітчизняної та світової книжкової продукції .

Тема кожного заходу була присвячена певному розділу курсу, що
вивчають студенти. Підбір видань та проведення бібліографічного огляду
допомагають студентам чітко уявити предмет вивчення, його зміст та
особливості в конкретний історичний період. З іншого боку, така форма роботи
заохочує студентів до самостійної наукової діяльності та викликає інтерес до
книг з просвітницької функції. Крім того, розглядаємо книгу як складову
матеріальної культури. Важливим елементом є шрифт, якість ілюстрацій,
палітурка, які є знаковими свого часу та пов’язують видавця й читача. За
останні роки на базі НБ відбуваються лекції та практичні заняття зі студентами
ІІ курсу спеціальності «видавнича справа» («Книжкові пам’ятки в
катеринославських бібліотеках», «З історії книжкової спадщини
Катеринославщини»). Студенти мають можливість переглянути книги:
палітурку, склад, шрифт, ілюстрації, дарчі написи. Цінним для студентів є
інформація про наявність в фонді прижиттєвих публікацій творів діячів науки,
культури, літератури. Це підвищує ефективність сприйняття матеріалу. До
кожного заняття готується комплекс видань, які відрізняються значною
тематичною різноманітністю, читацькою спрямованістю, оформленням,
структурою. Бібліотека надає студентам інформацію про найбільш яскраві
примірники, привабливі зовнішнім виглядом, видатні шедеври книжкового
мистецтва. Враження про захід фіксуються у письмовому опитуванні, що
допомагає виявити позитивні результати і недоліки.

До ювілею історичної події студентам-історикам був підготовлений
бібліографічний огляд «Перша світова війна: сторінки історії». Серед
чисельних видань підвищений інтерес у студентів викликало репринтне
видання ілюстрованого щотижневика «Летопись войны 1914-1917 гг.», наукову
цінність якого складають малюнки відомого художника М. С. Самокиша. З
метою поглибленого вивчення теми «Історія середніх віків» співробітники
відділу наукової літератури провели перегляд «Подорож у Середньовіччя»,
який містив 74 рідкісних видань ХIХ- початку ХХ ст., розташованих за
тематичними рубриками. Студентів вразили перші підручники та навчальні



посібники, якими користувались студенти ХIХ-ХХ ст. Для студентів хімічного
факультету в межах курсу «Вступ до спеціальності» організовано заняття
«Хімічна література у фондах рідкісних видань». Щорічно до Дня знань
організовуються книжкові виставки: «Перші книги Катеринослава», «Книжкові
скарби» - виставка мініатюрних видань. Зацікавленість у студентів геолого-
географічного факультету викликав тематичний огляд «Картографічні видання:
минуле та сучасне». У 2016 р. на базі НБ відбулося нагородження
старшокласників, які стали переможцем Обласної математичної олімпіади. До
уваги гостей була підготовлена виставка-стенд підручників-стародруків з
математичних наук, але відомих та перевиданих сьогодні. Студенти різних
факультетів були запрошені на презентацію однієї книги «Яворницький Д. І.
Дніпрові пороги» (1928 р.), на якій було представлено не лише цінний за часом
примірник, а й підготовлено виставку поштових листівок у серії
«Дніпрельстан», виданих наприкінці 20-х рр. ХХ ст. з колекції асистентки
академіка Л. В. Писаржевського О. С. Полуян. Жваве обговорювання серед
студентів викликав вищезазначений альбом «Опытная станция», який містив
рідкісні світлини першої станції та технологічних процесів промислового
виробництва йоду. Цікавий факт: вже через сім місяців після відкриття було
отримано перші 80 кг йоду, необхідного у медицині [4, с. 111-117].

Таким чином, вивчення та аналіз бібліотечних книгозібрань допомагають
створити цілісну картину формування та розвитку книжкової спадщини
України в цілому та нашого регіону, зокрема. Заходи зі студентами на базі
відділу рідкісних видань посідають важливе місце в інформаційно-бібліотечній
діяльності і сприяють розширенню кругозору студентів. Підтвердженням
вищезазначеного є вислів відомого просвітителя, бібліографа М. О. Рубакіна
«Читання повинно виконувати три основні завдання: дати людині знання,
розуміння, активний настрій у роботі над самоосвітою».
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Всі бібліотеки вищих навчальних закладів України мають безцінні фонди
рідкісних книг. Вони зберігають унікальні  видання, які є цивілізаційним
надбанням народу та виступають його документальною пам'яттю. Не є
винятком і наукова бібліотека ім. М. Максимовича Черкаського національного



університету ім. Б. Хмельницького, у фондах якої є 964 рідкісні книги з різних
сфер суспільно-політичного життя, економіки, науки, техніки, літератури і
мистецтва XVIII-XIX століть, понад 500 примірників художньої літератури
французькою, німецькою. англійською та латинською мовами, а також
періодичні видання 20–40-х років минулого століття, що представлені в
основному науковими журналами. Окреслена тема характеризується неабиякою
актуальністю з огляду на те, що ретрофонди бібліотек мають велику
бібліографічну та джерелознавчу цінність.

Метою цього повідомлення є структурний аналіз рідкісних книг та
ретроперіодичних видань, насамперед журналів, що зберігаються у фондах
книгозбірні ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Саме цей вид друкованої продукції
користується великим попитом серед викладачів, аспірантів та студентів
нашого університету, задовольняючи їх професійні, наукові, пізнавальні,
навчальні запити.

Інтерес соціуму до ретровидань зростає з кожним днем. Книгу, що
побачила світ двісті-триста років тому, ми сприймаємо з іншим почуттям, ніж
ту, яка щойно вийшла з друкарні. Така книга є пам`яткою книгодрукування,
бібліографічною рідкістю й має величезну історико-культурну цінність.

У фонді наукової бібліотеки є 253 примірники рідкісних книг з фізико-
математичних та природничих наук.  Вони виділені у підрозділи: математика,
алгебра, геометрія, тригонометрія, обчислювальна математика, астрономія,
фізика, хімія; а також геологія, екологія, ботаніка, зоологія, анатомія і
фізіологія людини [напр., 1, 2, 3, 4, 5]. Окрім цього, в нашій бібліотеці
зберігаються рідкісні книги з філософії (46 назв) [напр., 6, 7], психології (17
назв) [напр., 8, 9], логіки (5 назв) [напр., 10, 11]. Цінним надбанням є також
рідкісні книги з педагогіки (49 назв) [напр., 12, 13, 14]. Викладачі та студенти
університету постійно користуються ними для написання своїх наукових робіт.
Зокрема, вони використовують праці Я. Коменського, В. Остроградського, К.
Ушинського та ін. класиків педагогіки.

Чільне місце у книжковому ретрофонді наукової бібліотеки займає
історична література, серед якої виділяються книги з історії стародавнього світу
та середньовіччя. Таких книг налічується 116 примірників [напр., 15, 16, 17].
Великий інтерес у користувачів бібліотеки викликає науково-довідкова
ретролітература, зокрема, енциклопедії та словники [напр., 18,19, 20].

У ретрофондах бібліотеки зберігається й чимало підручників кінця XIX –
початку XX століття, багато в чому вони є взірцем для написання навчальних
книг сучасної доби [напр., 21, 22, 23].

Із зарубіжної художньої літератури найбільшим попитом користуються
багатотомники творів Гейне, Гете, Ксенофонта, Мопассана, Шекспіра, видані в
кінці XIX ст.; з російської художньої літератури – твори М. Гоголя, М.
Салтикова-Щедріна, І. Тургенєва, Г. Успенського та ін. [напр., 24, 25, 26].
Українське літературознавство до 1917 року представлене у ретрофонді
книгою: «Твори» І. Франка.

Окремою цінністю і гордістю нашої бібліотеки є 2 книги французькою
мовою, видані в Парижі 1879 року: «Introduction au Moniteur Universel» та
«Notre Tour du Monde par C. W. Allers et g. Hoche». Остання  містить 226



унікальних ілюстрацій французького мистецтва. А найдавнішим виданням у
бібліотеці є книга Ейлера 1778 року видання [27].

Джерелом надходжень рідкісних книг до нашої бібліотеки були
книгозбірні різних навчальних закладів: Золотоніської земської чоловічої
гімназії, Черкаської чоловічої гімназії, Черкаської учительської семінарії,
Черкаського духовного училища, Вінницького реального училища, Вовчанської
жіночої гімназії. Також поповнювали наш фонд в той час цінні видання із
книжкових магазинів Н. Я. Оглобліна в Києві, В. Ф. Лук`янченка в Харкові,
Южноруського магазину І. І. Дінтера, з бібліотеки Я. Ф. Федорова в Черкасах.

Крім того, до складу фонду ввійшла література з приватної бібліотеки
графа Бобринського французькою, англійською, німецькою та латинською
мовами, а також  повне зібрання  творів мовою оригіналу французького
просвітителя Вольтера.

Це було початком зародження нинішньої наукової бібліотеки університету.
Гордістю бібліотеки є зразки видавничої продукції видатних друкарських

фірм того часу: типографій Брокгауза та Ефрона, Ситіна, Мамонтова,
Стасюлевича, Тихонова у Москві та Санкт-Петербурзі, Ковалевського – у
Варшаві, Брейтигама – у Харкові, Ковальова – у Херсоні, типографія
Імператорської Академії Наук у Санкт-Петербурзі; книжкових видавництв:
Кавказького учбового округу в Тифлісі та «Буревісник» в Одесі.

Дуже популярні серед викладачів, аспірантів та студентів нашого
університету рідкісні примірники зібрання творів в 12-ти томах філософа Е.
Ренана, видання вибраних промов Т. Цицерона (1871-1895рр.), «Одиссея»
Гомера (1893), ілюстроване зібрання праць Ч. Дарвіна (1907), «Жизнь
животных» Брема в 3-х томах (1896 р.). У складі фонду бібліотеки перебувають
раритетні видання: «Энциклопедический словарь» Брокгауза та Ефрона (1903),
педагогічні праці К. Ушинського (1873, 1879, 1908 рр.), художні твори
французьких, німецьких та англійських авторів мовою оригіналу.

Є й книга-рекордсмен – Часослов 1891 року видання, надрукований в
Синодальній типографії у Москві.

У фонді зберігаються видання відомого книговидавця і книготорговця
Адольфа Федоровича Маркса (1838-1904), який широко практикував випуск
ряду безплатних додатків до свого журналу «Нива». Серед них були твори
видатних російських і зарубіжних письменників, які завдяки дешевизні видань
розповсюджувались великими тиражами. Найбільш відомі видання фірми
А.Маркса – збірники творів Буніна, Андрєєва, Гоголя, Гейне, Ібсена, Мольєра
та інших.

Також користуються попитом цінні періодичні видання «Вестник
воспитания», «Киевская старина» 1882 р. випуску, «Народная школа» 1879 р.,
«Педагогический листок» 1900 р., «Семья и школа» 1872 р. і галузеві наукові
журнали серії фізичних, хімічних, біологічних та математичних наук,
літературно- та мовознавчі журнали 20–40-х років XX століття.

Назвемо деякі з них: «Известия АН СССР. Серии Биологическая и
Химическая» з 1937 р., «Серии Физическая и Математическая» з 1940 р.,
«Литература в школе», «Русский язык в школе», «Литературный критик» з 1936
р., «Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР» з 1946 р. та ін.



Загалом ретрофонд періодичних видань бібліотеки налічує 31 назву і 844
примірники.

У бібліотеці зберігаються поодинокі наукові журнали, видані до 1936 року:
наприклад, «Известия АН СССР. Серия Русский язык» в 1918 році, «Успехи
физических наук» 1926 та 1929 років випуску, «Журнал прикладной химии»
1929 р., 1931 та 1935 рр. випуску, «Журнал Інституту ботаніки АН УРСР» 1934
р., «Журнал общей химии» тощо.

Роки Великої Вітчизняної війни перервали видавництво багатьох
періодичних видань. І лише в 1944 р. після визволення України від нацистських
загарбників бібліотека одержувала дедалі більше як назв, так і друкованих
одиниць журналів. Здійснювалася передплата не тільки наукових, а й
методичних журналів, таких як «Физика в школе», «Химия в школе»,
«Литература в школе», «Русский язык в школе», «Иностранные языки в
школе», «Теория и практика физической культуры», а також «Збірник наказів
та розпоряджень Міністерства освіти УРСР».

За мовною ознакою переважна більшість журналів цього періоду виходила
російською мовою, що було пов’язано із державною політикою русифікації.
Тому лише 4 журнали у фондах бібліотеки були на той час україномовними.

Тематика журнальних видань 20-40-х років XX ст., що зберігаються у
наших фондах, охоплювала усі сфери суспільно-громадського життя країни.
Але найбільше видань цього періоду присвячено розвитку хімічних (25,8%),
біологічних (22,6%), математичних (16,1%) наук в СРСР («Журнал прикладной
химии», «Ботанический журнал», «Журнал общей биологии», «Успехи
математических наук», «Математический сборник»). (діагр. 1).

Діагр. 1. Тематичний розподіл журналів і періодичних
збірників 20 – 40-х рр. XX ст.



Вказані періодичні видання є цінним джерелом для викладачів та
аспірантів, які досліджують різноманітні наукові проблеми.

Студенти-філологи Черкаського національного університету ім. Б.
Хмельницького використовують у навчальній і науковій роботі «Литературный
критик» за 1936, 1937 та 1938 рр., а також «Известия АН СССР. Серия
Литературы и языка», «Литература в школе».

Для студентів ННІ природничих наук корисні журнали «Биохимия»,
«Ботанічний журнал», «Журнал Института ботаники АН УССР», «Журнал
общей химии», «Український хімічний журнал».

Журнал «Теория и практика физической культуры» часто переглядають
студенти ННІ фізкультури, спорту і здоров’я.

Методичні журнали «Биология в школе», «Литература в школе», «Химия в
школе», «Физика в школе» студентам особливо потрібні під час проходження
практики в загальноосвітніх школах.

Автори статей у журналах висвітлювали діяльність різних наукових
установ, зокрема, Академії наук СРСР (напр., «Известия Академии наук
СССР», «Биохимия», «Журнал общей биологии», «Математический сборник»,
«Успехи современной биологии», «Успехи химии» та ін.), Академії наук
Української РСР (напр., «Український математичний журнал», «Український
хімічний журнал»), науково-дослідних інститутів при Академії наук УРСР
(«Ботанічний журнал», «Журнал Інституту математики»), Міністерства освіти
УРСР («Збірник наказів та розпоряджень Міносвіти УРСР»).

Також у нас є цінний краєзнавчий ретрофонд, представлений газетним
виданням «Черкаська правда» з часу утворення Черкаської області, з 1954 року
(у 1991 р. ця газета була перейменована в «Черкаський край»). Дописувачі
газетних матеріалів висвітлювали промислове, сільськогосподарське, освітнє,
культурне життя області. Дуже багато статей, репортажів, інтерв’ю було
опубліковано і про наш університет, на той час ще педінститут.

Директор наукової бібліотеки доцент Голиш Г. М. та бібліотекар Ільченко
О. В. систематизували цей матеріал та видали книгу «Черкаський педагогічний
інститут на шпальтах газети «Черкаська правда» 1954 – 1991 рр. : матеріали
прес-моніторингу» [28], яка є цінною для викладачів та студентів, краєзнавців.
Цей збірник містить прес-релізи матеріалів обласної газети «Черкаська правда»
від 1954 до 1991 рр., які розповідають про повсякденність провідного в
Шевченковому краї ВНЗ – Черкаського педінституту ім. 300-річчя возз’єднання
України з Росією. Це джерелознавче видання адресовано студентам та
викладачам зі спеціальностей історія, соціальні комунікації, а також широкому
колу читачів, яких цікавить минувшина газетярства та регіональної вищої
освіти.

Зараз ці автори працюють над новим виданням, яке буде своєрідним
продовженням цієї книги. Воно буде присвячене матеріалам про наш
університет не лише на шпальтах «Черкаського краю», а й інших місцевих
газет, таких як «Нова доба», «Вечірні Черкаси», «Молодь Черкащини»,
починаючи з 1991 року і закінчуючи сьогоденням.

Отже, за результатами дослідження фонду рідкісних книг та
ретроперіодики, які зберігаються в науковій бібліотеці Черкаського



національного університету ім. Б. Хмельницького, можна зробити наступні
висновки. Рідкісні книги XVIII – XIX ст. та журнальні видання 20 – 40-х років
XX ст. містять цікавий джерелознавчий матеріал, який може бути ефективно
використаний науковцями, викладачами, аспірантами, студентами нашого
університету, вчителями шкіл. Ретрофонд книг та періодичних видань наукової
бібліотеки є важливим історичним джерелом, яке заслуговує на окреме всебічне
вивчення.
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Документи гетьманської канцелярії Богдана Хмельницького, датовані 1657
роком, засвідчили нове унікальне явище в історії України – появу грецької
спільноти міста Ніжина. Купці-емігранти переважно грецького походження та
православного віросповідання, що в цей час активно переселялися з
окупованого Османською Туреччиною Балканського півострова на сусідні
християнські землі, обрали Ніжин, на той час впливовий адміністративний,
економічний та торговельний центр Лівобережної України, осередком свого
перебування. Уряди Гетьманщини, а згодом і Російської імперії, заохочуючи до
переселення в Ніжин та активної комерційної діяльності, надавали грекам
економічні пільги та юридичну автономію. Домінуюче становище в
економічному житті регіону та суттєвий приток капіталів дозволили
ніжинським грекам пожвавити суспільне й громадське життя Ніжина XVII-
XVIII ст.

Поступово, за часів гетьманування Івана Самойловича та Івана Мазепи,
грецька національна меншина Ніжина зміцнює своє економічне та соціальне
становище, перетворюється на впливову суспільну структуру та об’єднується у
релігійно-комерційну корпорацію – Ніжинське грецьке православне братство.
На рубежі XVII-XVIII ст. ніжинські греки будують в місті власні православні
храми, при яких починають діяти школа, шпиталь, суд грецького братства, а
згодом – і орган автономного самоврядування грецької спільноти – Ніжинський
грецький магістрат. На авторитетну думку дослідників, період бурхливого
розквіту грецької громади Ніжина припадає на другу половину та кінець XVIII
ст. Діяльність ніжинських греків поступово занепадає у ХІХ ст. і завершується
скасуванням юридичної автономії у зв’язку з міською реформою 1872 р. [1, c.
38-59]

Багаторічна діяльність таких установ ніжинської грецької громади, як
церква, школа, суд та магістрат, безумовно супроводжувалася формуванням
більш-менш упорядкованих зібрань документів, рукописів та книг, як



громадських, так і приватних. Архівну та книжкову спадщину ніжинських
греків в різний час та у різних аспектах досліджували М.Автономов,
М.М.Бережков, С.О.Бєлокуров, О.О.Дмитрієвський, Є.П.Пєтухов,
М.Н.Сперанський, М.К.Сторожевський, Б.Л.Фонкіч, К.В.Харлампович,
Є.К.Чернухін та ін. Зокрема, відзначимо важливу діяльність професора
Київської духовної академії О.О.Дмитрієвського (1856-1929), який у вересні
1884 року відвідав Ніжин та завдяки особистим взаєминам з епітропом грецької
церкви Анастасієм Кунелакісом зміг оглянути та описати зібрання цінних
манускриптів ХІ-XVIII ст. та унікальний архів ніжинських греків, що
зберігалися у церковній ризниці. Згодом він домігся вилучення найцінніших
книг, що в той час зберігалися без належного нагляду та умов, до церковно-
археологічного музею Київської духовної академії. Тоді за його ініціативи було
вилучено близько 27 грецьких та слов’янських рукописів та кілька десятків
стародруків. [2, c. 370-400]

Згадана нами колекція рукописних книг та стародруків з грецьких церков
Ніжина сьогодні є розпорошеною і головним чином зберігається в фондах
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.Вернадського,
Відділу рукописів Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі та
деяких київських музеїв. Безумовно, ця колекція потребує окремого
ґрунтовного дослідження та опису. Великих зусиль в напрямку дослідження
цієї колекції зробив відомий київський греколог Є.К.Чернухін, який присвятив
книжковим зібранням ніжинських греків кілька цікавих публікацій, здійснивши
спробу простежити долю окремих примірників цього книжкового зібрання. [3,
с. 159-229]

Темою нашого огляду залишається бібліотечна колекція ніжинських греків,
яка сьогодні зберігається в Музеї рідкісної книги Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя і є однією з перлин фондового зібрання
університетської бібліотеки. Це нечисленна, але надзвичайно важлива з
історичної та наукової точки зору колекція стародруків, рідкісних та цінних
видань, що пов’язана з діяльністю грецької спільноти Ніжина. До складу
колекції входять книги з книгозбірні Ніжинського грецького Олександрівського
училища, окремі примірники видань юридичного, історичного, релігійного та
класичного характеру, що належали Ніжинському грецькому магістрату, книги
з особових бібліотек ніжинських греків.

Значна частина видань грецької колекції походить з бібліотеки Ніжинського
Олександрівського училища, яке було відкрите 22 січня 1817 року за наказом
імператора Олександра І (на честь якого й отримала свою назву) на базі
парафіяльної школи грецького братства. Ініціатором створення училища став
бургомістр Ніжинського грецького магістрату Стефан Кирилович Буба (Бубас),
за зверненням якого грецька спільнота зібрала 24,5 тис. карбованців сріблом
добровільної пожертви. На ці кошти для потреб училища було облаштовано
окрему кам’яницю, яку пожертвувало грецьке товариство, забезпечено штат
викладачів, упорядковано бібліотеку. Згідно «Статуту» це було трикласне
училище з підготовчим класом, яке приймало на навчання переважно дітей
грецької громади, хоча серед його учнів були й представники інших станів
міста. [4, c. 203]



Бібліотека Олександрівського училища була не тільки об’єктом піклування
меценатів закладу, але, можна гадати, й успадкувала книжкові скарби своєї
попередниці – парафіяльної грецької школи, адже на момент відкриття у 1817
році в ній вже нараховувалося 639 назв книг у 1508 томах. Це були переважно
класичні видання грецьких та латинських письменників доби античності,
релігійна та навчальна література. За описом 1831 року бібліотека нараховувала
319 видань російською, 209 – німецькою, 500 – давньогрецькою та латинською
мовами. [4, c. 206]

1863 року училище відвідав М.К.Сторожевський, якого зацікавила грецька
бібліотека. Згодом він опублікував невеличкий нарис про ніжинських греків, у
якому описав найцікавіші, на його думку, видання, що зберігалися у коморах
Олександрівського училища. За спостереженням дослідника, з 647 видань з
бібліотеки училища, мінімум 55 можна було віднести до початку ХVI ст. У
складі книгозбірні бачимо, зокрема, унікальні палеотипи: венеціанські видання
промов Демосфена (1504 р.); зібрання творів Платона (1513  та 1517 рр.), лікаря
Галена (1541 р.), Аристотеля (1551 р.); базельські видання «Іліади» та «Одисеї»
Гомера (1544 р.), Софокла (1548 р.), Аристофана (1547 р.), Плутарха (1542 р.),
Симфонії Старого Заповіту (1547 р.) тощо. У той же час, не без іронії, автор
нарису відзначає той факт, що бібліотека училища практично не
поповнювалася новими виданнями. Він писав: «…Можна було б подумати, що
винахід Гуттенберга після 1820 р. не застосовувася більше до справи,
загубився… Упродовж 45 років до припорошеного пилом сховища мертвого,
але дорогоцінного скарбу грецької громади, не затік жодний струмок живих
соків, і в цій неуважності до суттєвих потреб школи найяскравіше
відбивається обскурантизм спільноти у справі морально-наукового просвічення
її дітей».  [5, c. 26]

Дослідник елінистичних старожитностей Є.К.Чернухін у своїх працях
неодноразово торкався проблеми грецької бібліотеки в Ніжині, зокрема
вважаючи, що до ніжинської вищої школи ці книги потрапили у 1919 році після
остаточної ліквідації радянською владою Олександрівського училища. [3, с.
162]  Але архівні документи, виявлені нами у ніжинському відділі держархіву
Чернігівської області, дозволяють внести суттєві корективи в наші уявлення
про обставини, завдяки яким бібліотека грецького училища опинилася у фондах
книгозбірні інституту князя О.Безбородька.

У 1875 році відбулася реорганізація Ніжинського юридичного ліцею, на базі
якого рішенням уряду утворено Ніжинський історико-філологічний інститут
князя О.Безбородька. Уперше питання про передачу грецьких книг до
бібліотеки новоствореного навчального закладу порушив перший директор
інституту академік М.О.Лавровський, оскільки через офіційну ліквідацію
грецької громади Ніжина Олександрівське училище втратило своє значення та
підлягало реорганізації на загальноміське. Оглянувши книгосховище училища,
М.Лавровський знайшов у ньому, як він сам писав, «декілька цінних книг з
богословського, класичного, історичного та літературного напрямків у
стародавніх виданнях ХVІ-ХVІІІ ст.». [6, c. 1-2] Згодом він офіційним листом
звернувся до попечителя Київського навчального округу з проханням передати
ці книги на зберігання до інституту. Міська управа не заперечувала, і директор



доручив виконуючому обов’язки завідувача бібліотеки професору
П.І.Люперсольському забрати книги з грецького училища, що останнім і було
невдовзі виконано. Але згодом, у 1883 році, директор училища Г.Манцов згадав
про бібліотеку в надії за її рахунок вирішити проблему нестачі коштів на
утримання училища. Він заявив, що оскільки книги зібрані і подаровані
ніжинськими греками, їх не можна передавати без відома міської Думи, яка
після ліквідації Грецького магістрату перебрала на себе його майнові права. Він
погоджувався уступити ці книги інститутській бібліотеці за суму не менше, ніж
500 крб., або за умови виплати щорічно 25 крб. за користування ними. [7, арк.
4-5]

У свою чергу правління інституту визнало неможливим задовольнити
клопотання директора грецького училища у повному обсязі. Бібліотечна комісія
в складі професорів А.В. Добіаша, Р.Ф. Брандта, М.І. Соколова та Г.З. Зінгера
оцінила грецькі книги в 250 карбованців. Але, ідучи назустріч побажанням Г.
Манцова, дирекція інституту погодилася збільшити суму виплати до 300 крб.
[7, арк. 5]

23 лютого 1884 р. Ніжинська міська Дума на своєму засіданні розглянула
питання продажу грецької бібліотеки. Директор училища Г.Манцов у своєму
виступі зазначив, що серед книг бібліотеки є «екземпляри надзвичайно рідкісні і
цінні», і тому Дума своїм рішенням призупинила справу і запропонувала
дирекції грецького училища звернутися до інших світських та духовних
навчальних закладів Російської імперії з пропозицією придбати це зібрання. За
наступні півроку на письмову пропозицію грецького училища придбати книги
відповів лише Казанський університет, але там були згодні придбати лише
окремі примірники найцінніших стародруків. Враховуючи цей факт, міська
Дума прийняла 19 грудня 1884 р. рішення: грецьку бібліотеку не продавати, а
знову повернути на зберігання до училища. [7, арк. 9-14 зв.]

Виконуючий на той час обов’язки бібліотекаря історико-філологічного
інституту проф. М.І. Лілеєв 19 січня 1885 р. підготував грецьку бібліотеку до
повернення, зазначивши у письмовому поданні, що в ній нараховується 264
назви у 647 томах, з яких 18 книг з якоїсь причини не було на місці, або вони
були помилково внесені до загального реєстру інститутської бібліотеки. Але
бібліотека так і не була повернена власникові, а залишалася у користуванні
інституту аж до 1888 року. [7, арк. 18-19 зв.]

У 1887 р. у зв’язку зі смертю директора грецького училища Г. Манцова,
його посаду обійняв відставний генерал-полковник  А. Гржимайло, який вже не
так енергійно відстоював ідею повернення бібліотеки. 18 червня 1887 року він
направив до правління інституту листа, в якому погоджувався на
запропоновану раніше суму грошової компенсації 300 крб. Але цього разу
правління інституту відчуло власну силу і зміну настрою опонента, теж «стало
у позу», повідомивши, що «книги… більшою частиною філософського,
канонічного та древньо-класичного змісту, непотрібні для грецького училища,
не мають цінності і для бібліотеки інституту», отже воно не знаходить
можливим придбати їх за гроші і погоджується повернути. [7, арк. 20-21 зв.]
Оскільки бібліотека грецькому училищу в його тодішньому стані також не була
потрібною, а отримати гроші за неї не було ніякої надії, директор А.Гржимайло



погодився остаточно залишити її у довічному користуванні інституту, з
умовою, щоб книги, які «для міста можуть мати значення як історична
пам’ятка», зберігалися в окремій кімнаті під особливою назвою «Старовинна
бібліотека Ніжинського грецького училища». [7, арк. 26-26 зв.]

27 лютого 1887 року Ніжинська міська Дума погодилася з такою
пропозицією і затвердила її своїм рішенням. Таким чином, після майже 12 років
бюрократичної тяганини, бібліотека Ніжинського грецького Олександрівського
училища влилася до складу фондового зібрання Ніжинського історико-
філологічного інституту князя О.Безбородька.

На сучасному етапі співробітники Бібліотеки імені академіка
М.О.Лавровського та Музею рідкісної книги Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя проводять кропітку пошукову роботу з
вивчення фондових зібрань, відбору книжкових пам’яток до «Державного
реєстру національного культурного надбання», реконструкції та відокремлення
особових та історичних колекцій, що накопичилися за майже два століття
існування бібліотеки. На жаль, реконструкція бібліотеки Ніжинського
грецького Олександрівського училища ускладнюється тією обставиною, що до
наших днів не зберігся окремий інвентарний опис книжкової колекції,
існування якого засвідчене документами першої половини 1930-х років. Через
ветхість старих інвентарних книг у 50-60-х роках ХХ ст. у бібліотеці було
здійснено спробу їх переписування. З невідомих причин цю роботу до кінця не
було доведено. Якість нових інвентарних записів, особливо тих, що стосуються
іноземної частини фонду, на жаль заслуговує бажати кращого. Додаткову
плутанину внесло те, що при переписуванні інвентарів здійснювалося
перешифровування примірників, внаслідок чого було втрачено первісну
систематизацію книг колекції. Отже, тепер співробітникам бібліотеки
доводиться з’ясовувати приналежність видань до бібліотеки грецького училища
переважно за додатковими ознаками – власницькими записами, рукописними
екслібрисами, наліпками, маргіналіями, штампами тощо.

Під час вивчення фондів університетської бібліотеки вдалося виявити
низку унікальних видань XVIII-XIX ст., пов’язаних з благодійною діяльністю
грецьких мільйонерів-меценатів братів Анастасія, Зоя та Миколи Зосимів. З
кінця 1770-х років брати мешкали переважно у Ніжині та всі свої кошти
витрачали на просвітницьку та видавничу діяльність. У найкращих друкарнях
Європи вони власним коштом видавали величезну кількість навчальної,
релігійної, історичної та класичної літератури, видавали словники, твори
грецьких богословів-просвітителів Євгенія Булгаріса та Нікіфора Теотокі, з
якими були у дружніх стосунках, започаткували видання повної антології
грецької античної літератури під загальною назвою «Еллінська бібліотека»
тощо. Як вважають сучасні дослідники, своєю видавничою діяльністю брати
Зосими сприяли формуванню у ХІХ ст. новогрецької літературної мови. Окремі
примірники своїх видань брати Зосими безкоштовно розсилали по бібліотеках
та школах в  місцях компактного проживання греків, зокрема, в бібліотеки
Ніжинського історико-філологічного інституту князя О.Безбородька та
грецького Олександрівського училища. У 2008 році Ніжин відвідала офіційна
делегація на чолі з президентом Греції Каролосом Папуліасом. Делегація



відвідала Музей рідкісної книги НДУ, де ознайомилася із шедеврами грецької
бібліотеки, та поклала вінок від імені народу Греції на могилі братів Зосимів на
грецькому кладовищі Ніжина. [8, C. 33-45]

В процесі роботи з фондами було виявлено низку видань, що належали
ніжинським грекам, але не входили до бібліотеки грецького училища. Це,
наприклад, збірки законів Російської імперії та видання юридичного характеру,
що належали Ніжинському грецькому магістрату, богослужбові грецькі
видання XVIII століття, що були придбані у ніжинських греків професором
історико-філологічного інституту М.М.Бережковим, окреми примірники
стародруків із родинних зібрань грецьких родин Кліца, Кромміди та
Кунелакісів тощо. Було прийнято методичне рішення також приєднати ці
видання до грецької колекції.

Робота з упорядкування колекції триває. Співробітниками Музею
рідкісної книги та сектору рідкісної книги та фондових колекцій започатковано
базу даних «Рідкісна книга», у якій накопичується інформація про склад
фондових колекцій, здійснюється детальний попримірниковий опис книжкових
пам’яток та цінних видань. Технічною платформою для ведення баз даних
стала бібліотечно-інформаційна система «ІРБІС-64». На сьогоднішній день
ідентифіковано близько 400 одиниць зберігання грецької бібліотеки.
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Грамотність широких кіл українського народу засвідчена багатьма
істориками. Унікальні пам’ятки, накопичені впродовж століть науковою
бібліотекою Уманського національного університету садівництва, відкривають
дорогу до знань, до духовного самовдосконалення її користувачів. Створення
спеціалізованих фондів книжкових пам’яток, їх наукове опрацювання,
забезпечення збереження та раціональної доступності для наукових і
просвітницьких цілей є важливим завданням бібліотеки.

Свій відлік часу існування наукова бібліотека університету розпочала з
1844 року, є невід’ємною часткою самого навчального закладу, маючи багату та
цікаву історію свого існування.

Книжковий фонд складається з різних типів та видів вітчизняних та
чужоземних видань; наукової, навчальної, довідкової, науково-популярної,
виробничої літератури та є родоначальником «одеського періоду училища».

Щорічний кошторис училища передбачав обов’язкове придбання книг для
наукових та навчальних цілей. Бібліотека училища забезпечувала кожного учня
основною навчальною літературою та додатковою, яка давала змогу поглибити
знання з предметів.

Окрім планового придбання літератури, фонди бібліотеки училища
поповнювались і з інших джерел. Так, у 1864 році фонд бібліотеки Головного
училища садівництва поповнився книгами бібліотеки Інспекції сільського
господарства Південної Росії. У 1867 році, за Розпорядженням Департаменту
землеробства і сільської промисловості (№ 3034 від 16 вересня), Головному
училищу садівництва було передано бібліотеку ліквідованого Київського
помологічного розсадника. Це дало можливість бібліотеці збільшити свої
фонди на 796 томів [2].

За звітними даними на 01.01.1886 року у фондах бібліотеки значилося
різного роду журналів, книг, брошур 3607 екземплярів в 7075 томах.

Окрім спеціальних дисциплін в Головному училищі садівництва вивчались
супутні та загальноосвітні предмети: ботаніка, фізика, хімія, мінералогія,
математика, креслення, історія, російська література, німецька і латинська мови
та ін. про що свідчать підручники з даних дисциплін, які збереглися й нині.

Станом на 1910 рік бібліотека училища складалась із трьох самостійних
відділів: фундаментальної бібліотеки (перебувала у розпорядженні викладача
В. Шиповича), учнівської (завідував викладач російської мови А. Маковиць) та
бібліотеки підручників (знаходилася під наглядом вихователя-наглядача



пансіону Вселюбського). Крім того, у відділах була своя довідкова література і
посібники з фаху, а в Царициному саду – спеціальна бібліотека з садівництва
[3].

Праці викладачів училища хоча, й не виділяли в окремий фонд, проте на
кінець ХІХ століття їх нараховувалось більше 70 назв, у т.ч. директора училища
Д.С. Леванди – «Устройство коша для хранения кукурузы, уборка, хранение и
молотьба ея»; інспектора училища та викладача фізики, хімії та метеорології
В.О. Поггенполя – «Цветочный календарь для г. Умани на 1896 г.»;
П.Г. Анциферова – «Крупный рогатий скот припрактическом хозяйстве
Уманского училища земледелия и садоводства»; викладача тваринництва
І.І. Калугіна – «Молочное хозяйство фермы Уманского училища земледелия и
садоводства»; учителя російської мови і законодавства В.О. Долбіна – «Курс
законоведения», головного садівника Царициного саду Ю.Р. Ланцького –
«Культура орхідей», «Культура фуксий», ягідних порід: «Культура малины»,
«Культура смородины», зерняткових – «Маточные деревья Уманского
Царицына Сада».

Челінцев Олександр Миколайович, працюючи бібліотекарем та учителем
технології, городництва і садівництва, у 1908 р. видає «Каталог
фундаментальної бібліотеки» [4].

Серед книг наукової бібліотеки є низка видань викладачів, співробітників
та випускників училища: Анненкова М.І., Анциферова П.Г., Васильєва М.К.,
Душечкіна О.І., Жабикіна І.П., Загорського П.А., Калиновського Я.М.,
Калугіна І.І., Ланцького Ю.Р., Лапіна А., Леванди Д.С., Лучинського Л.Т.,
Пашкевича В.В., Першке Р.Л., Поггенполя В.О., Симиренка Л.П.,
Софронова М.Є.; випускників – Бóгдана В.С., Бороховича Я.Л., Воінова М.О.,
Карабетова А.К., Мірзаянца С.М., Пачоського Й.К. та ін.

Певна частка видань позначені екслібрисом, автографами та штампом.
Найцікавіші з бібліотечного зібрання книг з екслібрисами завжди привертають
увагу користувачів.

У фондах бібліотеки зберігаються видання російською, польською,
французькою, англійською мовами, якими користувалися різні покоління
студентів вишого. Серед них: «O roslinach, ich utrzymaniu, rozmnozeniu, i
zazyciu» (1777), «Ботаніки первоначальные основанія» Н.М. Амбодика (1795),
«Беседы о сельском хозяйстве» (1845), «Курс земледелия» (1837) та інші.

Серед фонду музейної кімнати наукової бібліотеки університету великий
інтерес представляють перші книги з плодівництва, які були придбані для
студентів училища в якості учбових посібників з даної дисципліни. Важливе
значення для розвитку сільськогосподарської науки мали праці Е. Рего по
садівництву. Едуард Федорович Рего – відомий ботанік і вчений у галузі
садівництва, ад’юнкт-професор Гори-Горецького землеробського інституту
(тепер Горецька сільськогосподарська академія, Білорусія), а з 1845 року –
професор ботаніки. Результати вивчення стану садівництва і ботанічних садів в
центральних губерніях Росії, в Україні та Могилевській губернії знайшли
відображення в звітах наукової діяльності Едуарда Рего. У 1852 році вийшла
його книга «Полное русское садоводство». Ним була написана одна із перших
робіт з помології «Изложение систем и важнейших правил к определению



плодов». Книга використовувалася при вивченні місцевих та індукованих
деревно-кущових культур в Росії. Він підготував короткий довідник з
часткового садівництва і культивування ягідних кущів.

Книга Е. Рего «Руководство к изучению садоводства и огородничества»,
видана в Петербурзі в 1853 році, була однією з перших наукових праць із
садівництва та овочівництва [1]. Книга витримала 5 видань. У науковій
бібліотеці Уманського НУС зберігається два видання: 3-є видання 1866 року і
5-є видання 1875 року.

Ріст великих міст, поява нових шляхів і засобів зв’язку викликали в Росії
на рубежі ХIХ – ХХ ст., сплеск уваги до різних наук. Як наслідок виникла
необхідність в їх систематизації, в появі енциклопедій, охоплюючих всі галузі
людських знань. Вагоме місце у структурі універсального фонду наукової
бібліотеки університету, що відзначається науковим та культурологічним
потенціалом, займають довідкові видання, зокрема, «Енциклопедичний словник
Брокгауза і Єфрона» справедливо вважається однією з кращих дореволюційних
російських універсальних енциклопедій, випущених акціонерним видавничим
товариством «Ф.А. Брокгауз – І.А. Єфрон». В наш час ця праця залишається
чудовим пам’ятником публіцистики, яка багато раз перевидавалась, в тому
числі і в електронному виді. З кінця ХХ ст. весь словник був оцифрований і
став доступним для ознайомлення і вивчення в Інтернеті.

Робота з фондом рідкісних видань у науковій бібліотеці була розпочата в
2009 році, коли бібліотека отримала нове приміщення та з’явилась можливість
виділити окрему кімнату для збереження унікальних видань. Значну частину
колекції становлять видання другої половини ХIX – першої половини ХХ ст.

Історико-культурне і суспільне значення цих документів надзвичайно
важливе, оскільки вони підвищують науковий потенціал всього книжкового
фонду наукової бібліотеки.

Багатоаспектною та досить чисельною є колекція прижиттєвих видань
письменників, науковців училища.  Відомо, що перші публікації того чи іншого
автора з’являються тоді, коли він ще не отримав загального визнання, тому й
тираж не великий. Так, видання, що збереглись до нашого часу, є унікальними.

Невід’ємною складовою культури, освіти, важливим джерелом історичної
інформації в науковій бібліотеці Уманського НУС є періодичні видання з
фонду музейної кімнати, зокрема: «Киевская старина», «Вестник Европы»,
«Современник», «Отечественные записки», «Плодоводство» та ін. На сторінках
цих видань представлено велику кількість наукових, науково-популярних,
освітніх статей із різних галузей знань. Художня література представлена
творами українських та зарубіжних авторів, у тому числі й прижиттєвими
виданнями:

Працівники наукової бібліотеки університету проводять науково-
дослідницьку та активну виставкову і екскурсійну роботу. Статті про колекції
фонду відділу публікуються в періодичних та наукових виданнях.
Оформляються великі експозиції наукового та презентаційного характеру.
Експонуються видання подаровані університетській бібліотеці авторами або
власниками книг, видання з екслібрисами, з автографами відомих діячів,
унікальні періодичні видання.



Діяльність наукової бібліотеки спрямована як на забезпечення умов для
навчання, наукових досліджень, так і на інтелектуально-духовний і культурний
розвиток кожного відвідувача.

Слід пам’ятати, книга – пам’ятка особлива, це пам’ятка в пам’ятці, адже в
ній органічно поєднано твір і спосіб його матеріального втілення: книга є
симбіозом творчості письменника чи вченого та різноманітної діяльності по
перетворенню змісту творчості в книгу.

Минають десятиліття. Дуже швидко сучасність стане історією. І якими б
зручними не були сучасні електронні носії інформації, бібліотеки повинні
зберігати книжкові пам’ятки, які сучасники отримали від попередніх поколінь,
примножити їх і передати майбутнім поколінням, та завдяки ним підвищувати
історичну і культурну самосвідомість народу та максимально розкрити і
популяризувати бібліотечну колекцію, наблизити її до читацької аудиторії, як
до фахівців – науковців, архівних, бібліотечних працівників, так і до широкого
загалу користувачів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Рего Е. Руководство к изучению садоводства и огородничества / Е. Рего. – 3-є вид. –

Петербур, 1853. – 478 с.
2. Уманський державний аграрний університет: історія, сьогодення, славетні імена. – К. :

Грамота, 2009. – 296 с.
3. Уманський національний університет садівництва (1844–2011): літопис становлення і

визнання / за ред. А. Ф. Головчука. – Вінниця, 2012. – 240 с.
4. Челінцев О. М. Каталог фундаментальної бібліотеки Уманського среднего училища

садоводства и земледелия / О.М. Челинцев.– Умань:Типографія братьев Тарадаш,
1908. – 140 с.



УДК 37.091.4:004.774

Орєхова В. В., Орєхова В. Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ WEB-РЕСУРС «МАКАРЕНКІАНА» У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

У статті йдеться про створення та функціонування у глобальній інформаційній
мережі науково-освітнього веб-ресурсу «Макаренкіана». Проект реалізовано бібліотекою
імені М. А. Жовтобрюха разом із кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту
імені І. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка.
Ключові слова: Макаренко А. С., макаренкознавство, «Макаренкіана», Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, веб-ресурс, електронні
ресурси, глобальна інформаційна мережа, інтернет-простір.

У сучасному науковому дискурсі спостерігається активне звернення
дослідників до творчої біографії персоналій, які залишили помітний внесок у
скарбницю історико-педагогічної науки. Інтерес світової педагогічної
громадськості та наукової спільноти до спадщини видатного просвітителя,
педагога-реформатора ХХ століття Антона Семеновича Макаренка з’явився
давно, однак, з огляду на сучасні проблеми освіти, і нині його ідеї не втратили
своєї актуальності. Адже «все, що зроблене і написане Антоном Макаренком, є
надбанням не лише української, але, безперечно, загальносвітової педагогічної
науки і практики. У той же час, феноменальний резонанс, викликаний його
ідеями у багатьох, у тому числі досить відділених регіонах планети, неодмінно
ставить нас перед необхідністю розглядати постать Макаренка як явище не
стільки педагогіки, скільки гуманістичної культури людства в цілому» [3].

Реалії соціального життя в нашій державі потребують нового прочитання
та інноваційних підходів до оцінки творчого досвіду та педагогічного доробку
одного з найяскравіших педагогів нашого століття А. С. Макаренка. Нові
інформаційні технології розширюють масштаби освоєння та переосмислення
його спадщини шляхом вільного доступу до джерел макаренкознавства з
позицій сучасного стану розвитку педагогічної думки і практики.

Потужний внесок у макаренкознавство роблять і науковці Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. «Доброю
традицією стало те, що Полтавський педагогічний є ініціатором
наймасштабніших проектів ушанування пам’яті Антона Семеновича
Макаренка» [2, c. 3], адже він навчався тут упродовж 1914–1917 рр. Навесні
2015 року створено науково-освітній веб-ресурс «Макаренкіана». Проект
реалізовано бібліотекою університету разом із кафедрою педагогічної
майстерності та менеджменту імені І. Зязюна з метою представлення
різноманітних макаренкознавчих джерел у глобальному інформаційному
середовищі. «Макаренкіану» репрезентовоно на ХІV Міжнародній науково-
практичній конференції «Професійна свобода особистості у вимірах
гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (Полтава, 12
березня 2015 р.), де вона викликала чималу зацікавленість у макаренкознавців.

Визначено основні принципи функціонування цього ресурсу в інтернет-
просторі:



 пропаганда полтавських макаренкознавчих студій як одного із здобутків
багатого на традиції Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка;

 сприяння максимальній об’єктивації даних щодо постаті А. С. Макаренка;
діалогізація матеріалу через зіставлення альтернативних поглядів,
апеляцій до світової науки;

 максимальне розширення кола потенційно цінних інформаційних джерел
відповідної тематики; накопичення й систематизація якомога більших
обсягів наукової інформації;

 забезпечення у процесі оцифрування матеріалів їх максимальної
відповідності паперовим оригіналам;

 надання переваги під час публікації фото оригінальним, а за відсутності
таких – максимально якісним світлинам.

«Макаренкіану» оприлюднено на веб-сайті бібліотеки імені
М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка (http://lib.pnpu.edu.ua /component/content/article/1201).
Частину макаренкознавчих документів представлено у відкритому доступі
інституційного репозитарію університету (IRPNPU), що розширює можливості
інформування широкого загалу. Нині користувачі можуть ознайомитися з 234
повнотектовими (оцифрованими) документами (у форматі PDF), а також
переглянути 135 світлин, які репрезентує «Макаренкіана». Для зручності
перегляду електронні ресурси «Макаренкіани» розміщено за 14 розділами.

Науковий куратор і упорядник ресурсу доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені
І. А. Зязюна, віце-президент Міжнародної макаренківської асоціації Андрій
Володимирович Ткаченко зазначає: «Даний проект фактично є результатом
багаторічних студій полтавської макаренкознавчої школи – однієї з
найстаріших та найавторитетніших у світі. Основу представленого в ньому
документального фонду складають як матеріали архіву науково-дослідної
лабораторії А. С. Макаренка, що існувала в Полтавському педуніверситеті у
1985–2000 роках, так і численні знахідки останніх років» [4, с. 418]. Сам Андрій
Володимирович понад 30 років досліджує життя та діяльність А. С. Макаренка,
він також є автором кількох монографій та наукових публікацій, дослідницьких
розвідок, а для веб-ресурсу «Макаренкіана» підготував життєпис «Поезія та
проза педагогічної дороги Антона Макаренка», з яким можна ознайомитися в
розділі «Наукова біографія А. С. Макаренка». Це найдетальніша біографія
всесвітньовідомого педагога, наповнена рідкісними фотографіями. «При
створенні життєпису видатного педагога враховані досягнення і прорахунки
інших його біографів, як вітчизняних, так і закордонних. Тож усі епізоди
життєдіяльності А. С. Макаренка максимально об’єктивовані, наведені факти
підтверджені відповідними архівними та іншими авторитетними джерелами,
крім того, широко використані результати останніх макаренкознавчих студій.
Біографічний текст, обсяг якого нині становить майже 12 умовних друкованих
аркушів, забезпечений великою кількістю різнохарактерного ілюстративного
матеріалу» [4, с. 419].



Глибшому осмисленню спадщини А. Макаренка та стимулюванню
творчого підходу до розуміння його поглядів сприятиме розділ «Науково-
педагогічна, літературна, публіцистична і епістолярна спадщина
А. С. Макаренка». Тут представлено праці педагога: 8-томне видання, що
побачило світ ще в 1983–1986 рр., «Книга для батьків» (1980), «Трудовое
воспитание» (1977), рідкісне видання Львівського державного університету
імені І. Франка «Макаренко А. С. : статті, спогади, неопубліковані твори»
(1949), а також його твори, видруковані іноземними мовами. Цей ресурс
уперше репрезентує Марбурзьке видання (1977) творів А. Макаренка за 1923–
1931рр., підготовлене Лабораторією А. С. Макаренка Науково-дослідної
порівняльної педагогіки Марбурзького університету за редакцією та з
коментарями З. Вайтса, Г. Хілліга, Л. Фрезе. Про інтерес до спадщини
А. Макаренка засвідчує статистика кількості переглядів та завантажень PDF-
документів. Так, за період  з березня по вересень 2016 р. спостережено понад
2108 переглядів. Найбільше переглядів зафіксовано в таких країнах: США,
Японія, Німеччина, Росія, Україна, Китай.

Сучасна історико-педагогічна наука має великий досвід дослідження
творчості видатного педагога. Ознайомитися із працями провідних учених
допоможе розділ «Макаренкознавство», що поділяється на чотири рубрики.
Одна з них – «Радянське макаренкознавство» (1939–1991 рр.) – представляє
праці Балабановича Є., Гетманця М., Жураковського Г. та інших науковців.
Інша – «Українське макаренкознавство» (з 1991 р.) – пропонує вітчизняний
педагогічний дискурс, який доповнено новими фактами полтавської
макаренкознавчої школи. Третя рубрика – «Закордонне макаренкознавство» –
надає вільний доступ до досліджень відомого макаренкознавця Г. Хілліга, який
багато років завідував лабораторією «Макаренко-реферат» Марбурзького
університету, був Президентом Міжнародної макаренківської асоціації (1991–
1998 рр.). Нині плануємо розмістити англійськомовні макаренкознавчі студії
науковців із США, Великої Британії, Австралії, Канади, Фінляндії, Швеції,
Бразилії. Цей розділ, безперечно, употужнює рубрика «Дисертації та
автореферати дисертацій».

У розділі «Бібліографія» читацькій аудиторії пропонуються бібліографічні
покажчики макаренкознавчої тематики, які вже побачили світ. Плануємо в
перспективі укласти універсальний, найповніший у міжнародному масштабі
каталог творів А. С. Макаренка, публікацій про нього самого, його вихованців,
колег, близьких, послідовників, макаренкознавців тощо. Розділ «Сучасники
Макаренка» подає інформацію про людей, що були знайомі з педагогом. Це
передовсім його родичі, друзі, співучні, наставники, а також колеги, однодумці,
представники адміністративних кіл, яким підпорядковувалися керовані
Макаренком установи. Біографічну інформацію щодо осіб, які офіційно
вважаються учнями або вихованцями А. С. Макаренка, можна почерпнути з
розділу «Вихованці». Нині презентовано книгу про одного з вихованців – Івана
Токарєва, автором-упорядником якої є В. М. Опаліхін. До речі, сьогодні відомі
понад 660 імен вихованців А. С. Макаренка, і пошук їх ще триває. Розділ
«Архів» надає змогу користувачам ознайомитися з маловідомими архівними
документами, з-поміж яких: «Бюлетень відділу народної освіти Полтавського



губвиконкому» (1919), «Бюлетень губерніального відділу народної освіти на
Полтавщині» (1922), «Бюлетень Народного комісаріату освіти» (1925–1929) та
ін. Уперше в практиці створення схожих інтернет-ресурсів у «Макаренкіані»
широко представлені унікальні, невідомі дослідникам архівні документи.
Розділ «Фотогалерея» ілюструє документальні фотографії Макаренка та його
сучасників, зображень предметів, споруд, географічних об’єктів тощо. Нині
подано 135 фотографій, серед яких є багато унікальних і рідкісних.

Усі перераховані рубрики систематично наповнюються новими
електронними ресурсами та маловідомими й невідомими джерелами, що
містять нові інтерпретаційні ідеї, теоретичні підходи в галузі
макаренкознавства.

Клопітка робота з удосконалення «Макаренкіани»  ще триває,
продовжується співпраця з макаренкознавчими центрами, музеями, науковцями
з наповнення науково-освітнього веб-ресурсу. У розділі «Макаренкознавці»
планується подати інформацію про видатних науковців, які зробили вагомий
внесок у розвиток макаренкознавства, та бібліографію їхніх основних
публікацій з даної галузі. Розділи «Продовжувачі та інтерпретатори»,
«Меморіальні і дослідницькі центри», «Конференції, семінари, меморіальні
заходи», «А. С. Макаренко на сторінках Інтернету» ще знаходяться в розробці
та потребують систематизації, упорядкування інформації тощо. За час свого
функціонування, за словами наукового керівника проекту Андрія Ткаченка,
«Макаренкіана» у глобальному інформаційному середовищі виявила переваги
серед «…аналогічних веб-ресурсів з багатьох позицій: кількості, оригінальності
та різножанровості розміщених повнотекстових матеріалів; ґрунтовності і
достовірності наукової біографії А. С. Макаренка; представленості закордонних
публікацій; кількості, різноманітності, якості та оригінальності фотографій» [4,
с. 420],

Як бачимо, «різновекторне вивчення життєвого шляху й педагогічної
спадщини Антона Cеменовича Макаренка в науковому просторі Полтавського
національного педагогічного університету в останні десятиліття не лімітоване
власне дослідницькими рамками. З огляду на перманентність і глибину
наукових студій, серйозність і масштабність проектів, залученість широкого
кола науково‐педагогічних працівників воно набуває змісту і форми
колективної традиції, у якій тісно й гармонійно переплетені інтерес і обов’язок,
академізм та аматорство, сумлінна праця й натхненний ентузіазм»[2, с.7].

Отже, науково -освітній веб-ресурс «Макаренкіана»:
 надає відкритий доступ до джерел макаренкознавста, які різноманітні за

змістом і формою подання інформації, а це неодмінно покращить якість
наукових розвідок;

 сприяє цілісному й незаангажованому висвітленню творчої біографії
видатного педагога, а також допоможе переосмислити філософію життя
та педагогічну діяльність талановитого педагога-теоретика й вихователя-
практика А. С. Макаренка в контексті сучасних реалій; новим відкриттям
у педагогічній науці;



 створює умови для самоосвіти та дистанційної освіти, тим самим
уможливлює перехід до безперервної освіти; у поєднанні з
телекомунікаційними технологіями розв’язує проблему доступу до нових
джерел;

 поширює здобутки науковців університету та полтавської
макаренкознавчої школи в освітньому просторі, формуючи позитивний
імідж бібліотеки, університету та держави загалом.
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Анотація. У статті аналізується роль віртуальних інформаційних
ресурсів вітчизняних університетських бібліотек (зокрема, такого їх виду, як
відкритий електронний архів) у інформаційно-освітньому та академічному
просторі. Автор досліджує рівень розвитку цих ресурсів та завдання, які вони
дозволять розв'язати у перспективній площині трансформацій української
освіти та науки.
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У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства на наукові
бібліотеки університетів покладається ціла низка новітніх обов’язкових
функцій, що мають задовольняти нагальні потреби освітньої та академічної
спільноти, зокрема пов’язані з реалізацією гарантованого права на відкритий
доступ до інформації, створенням та зберіганням величезних масивів
інформації, системною організацією електронних ресурсів іншими ознаками.
[1, с. 160-161]. Адже ці бібліотечні установи повинні відповідати статусу
соціокультурних інституцій, керуватися у своїй діяльності найважливішими
пріоритетами в галузі організації, споживання та розподілу інформаційно-
освітніх послуг.

Концентрованою формою утвердження електронних технологій у
бібліотечній сфері наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть стали електронні
бібліотеки, що є, як правило, структурною складовою великих бібліотечних
установ. Їх найголовніше призначення – створити якомога кращі умови роботи
в бібліотеці, або ж на дистанційному рівні в роботі з електронними
бібліотечними фондами.

У процесі підвищення якості інформаційно-аналітичного обслуговування
дистантних користувачів бібліотек, з урахуванням тенденцій розвитку
сучасного суспільства, вітчизняні дослідники проблеми впевнено прогнозують
зростаюче значення системи бібліотечних інформаційних комунікацій у
загальній системі сучасних соціальних комунікацій. Відповідно до загальних
тенденцій розвитку соціальних інформаційних комунікацій у сучасному
українському суспільстві, цей процес, очевидно, буде розвивається насамперед
у двох основних напрямах: підвищення якості та інтенсивності циркуляції
інформації у вже діючих каналах, а також, у зв’язку з постійним ускладненням
структури суспільства, множенням, удосконаленням наявних каналів у процесі
організації доступу до інформації користувачів для обслуговування нових



соціальних структур, що створюються під час суспільної еволюції [2, с. 14].
Структурно електронні інформаційні ресурси сучасних бібліотек

представлені кількома провідними складниками: електронні (віртуальні)
каталоги, онлайнові інформаційно-бібліотечні сервіси, електронні бібліотеки
(що містять поцифрований фонд), архіви відкритого доступу, бази даних тощо.
Крім того, сюди також зазвичай ще й включають мережеві та Інтернет-ресурси.

Створення власних електронних ресурсів та надання відкритого доступу
до них (так званого Open Access) – одне з пріоритетних завдань наукових
бібліотек вишів у всьому світі. Адже вони сприяють не лише оперативному
одержанню інформації, але й змінюють методологічні основи навчання,
дозволяють швидко популяризувати наукову продукцію, підвищують рівень
впливовості вчених у світі, сприяють утвердженню принципів академічної
доброчесності.

І якщо світова спільнота усвідомила ці завдання ще на початку 1990-их
років, то в Україні відповідні процеси почали набирати обертів лише з середини
минулого десятиліття, коли в провідних українських вишах з’явилися перші
інституційні репозитарії – електронні наукові архіви наукових публікацій їх
учених.

Перший найбільш відомий і найбільш вдалий приклад реалізації
успішного використання мережі Інтернет для оперативного поширення
наукових досягнень – електронний «Архів із фізичних наук», започаткований
1991 р. (розробник Пол Гінспарг) у Корнелльському університеті (США), який
радикально змінив парадигму публікацій у наукових галузях фізики,
астрономії, математики, комп’ютерних наук, біології, економіки та статистики.
На сьогодні він пропонує у відкритому доступі близько мільйона так званих
препринтів (тобто попередніх публікацій матеріалів до виходу в світ видання,
де вони будуть уміщені повністю) [3, с.110]. Щоправда, він являє собою не
інституційний, а тематичний репозитарій й акумулює в собі результати
наукових досліджень учених різних наукових та освітніх установ за
зазначеними вище галузями знань.

Кількома місяцями пізніше, у тому ж 1991 р., з’явився й перший
інституційний репозитарій у світі. Він був створений у Швейцарському
державному інституті технологій (ETH E-collection). Станом на 1 травня 2015 р.
він налічував у своїх фондах 27000 матеріалів. Ініціативу відкритого доступу до
наукової та навчальної інформації на початку нового тисячоліття підтримали
найбільші університету світу та розпочали процеси щодо їх запровадження і
розвитку. На сьогодні у світі функціонує близько 4000 інституційних
депозитаріїв, із яких близько 85 відсотків − університетські. Причому майже
половина з них виникли протягом останніх чотирьох років, що свідчить про
стрімке зростання інформатизації освітньо-наукового середовища [4].

Говорячи про призначення університетських електронних архівів, які
створюються як системи відкритого доступу до інформації у вищих навчальних
закладах, потрібно сказати, що вони включають зібрання, систематизацію та
зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту науковців, інших
електронних документів із фондів бібліотек, на які не встановлено обмеження
щодо авторського та суміжних прав; забезпечення відкритого доступу до



публікацій засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у
середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

Отже, відкритий електронний науковий архів університету
організовується з метою забезпечення місця та способу централізованого і
довготривалого зберігання в цифровому вигляді повних текстів наукових
публікацій. Його головними завданнями є: сприяння зростанню популярності
навчального закладу шляхом представлення його наукової продукції у мережі
Інтернет; збільшення індексу цитування (імпакт-фактору) шляхом забезпечення
вільного доступу до наукових публікацій; створення надійної та доступної
системи обміну публікацій наукових робіт. Інституційний репозитарій виконує
навчальну, науково-дослідну, довідкову-інформаційну функції. Він відіграє
провідну роль щодо поповнення бібліотечного фонду оригінальними
електронними документами та електронними копіями друкованих видань та їх
збереження.

Наразі в усьому світі університети та дослідницькі інститути активно
пропагують свої наукові розробки за допомогою Інтернету. Web-доступ
забезпечує нові можливості для своєчасного поширення наукової інформації [5,
с. 246]. Наскільки важливим є це завдання для українською академічної
спільноти, думаємо, є цілком зрозумілим. Адже за свідченням дослідниці
Т. Ярошенко, на сьогодні значна частка наукових публікацій вітчизняних
науковців (від 170 до 200 тисяч на рік) залишаються невідомими не лише
світовій, а й українській академічній спільноті [6, с. 49].

Українські виші, як вже зазначалося, значно пізніше усвідомили
необхідність власних інституційних репозитаріїв наукової продукції. Першими,
10 років тому, їх створили Національний університет «Києво-Могилянська
академія» та Український католицький університет (м. Львів). На сьогодні їх діє
близько 80-ти, що складає за нашими підрахунками приблизно 18% від
загальної кількості вітчизняних установ вищої школи.

Дослідницькі статті, заархівовані науковцями у відкритому
електронному архіві, мають багато переваг, адже їх цитують набагато частіше,
ніж статті з традиційних журналів, суттєво зростає читацька аудиторія. У
більшості галузей науки рейтинг цитування зростає як мінімум удвічі завдяки
самоархівуванню. А подекуди і набагато вище. Отже, такий різновид
відкритого доступу робить дослідження значно впливовішим. Окрім того,
життєвий цикл статті (коли її публікують, цитують і надалі розвивають в
дослідженнях інших науковців) інтенсифікується та динамізується, якщо
результати дослідження представлені у відкритому доступі.

Щоправда, тут слід зауважити: підвищити рівень цитованості публікацій
вітчизняних учених у світі, лише за рахунок наявності  електронних наукових
архівів не вдасться, адже на сьогодні, за даними, які наводить дослідниця
Тетяна Ярошенко, 84% контенту репозитаріїв у світі представлено  англійською
мовою, 11% - німецькою, 6% - французькою, 5% - іспанською. Отже, вочевидь,
англійська мова є домінуючою для наукової (та й освітньої) комунікації.
Українська мова посідає лише 0,7 % в загальному контенті документів [6, c. 50].
То ж ще одне завдання, котре стоїть на порядку денному для української
академічної спільноти – належне й швидке опанування іноземними,



насамперед, англійською, мовами.
Відкриті електронні архіви вишів забезпечують критичну складову в

процесі реформування системи наукової комунікації, а саме: розкривають
доступ до наукових досліджень, реалізують контроль над ними з боку
академічної спільноти, підвищують конкуренцію та знижують монополію
журналів на наукові публікації, підвищують значимість університетів та їхніх
бібліотек, які зреалізували відкриті електронні архіви. Більше того, інституційні
репозитарії мають неабиякий потенціал служити реальним показником якості
університетів як науково-освітніх центрів, оскільки демонструють наукову,
соціальну та економічну значущість дослідницьких робіт, а, отже, й статус та
суспільне значення вищого навчального закладу.

Говорячи про відкритий університетський електронний архів, не можна
забувати й про ще одного суб’єкта, який, безперечно, виграє від його
використання, – студента. Відкритий електронний архів вишу дає можливість
цій категорії його користувачів мати швидкий і необмежений доступ до
навчально-методичної та наукової літератури, створеної університетською
академічною спільнотою, і, таким чином, не залежати від наявних книжкових
фондів, а, отже, ефективно засвоювати навчальний матеріал. Крім того, у
такому електронному архіві можуть розміщувати свої роботи не лише науковці
(викладачі та аспіранти), а й окремі студенти, наприклад ті, які навчаються на
магістерських програмах, за рекомендацією представників академічної
спільноти.

Отже, електронний науковий архів є ефективною формою комунікації у
сучасному освітньому й академічному середовищі, яка безперечно сприятиме
розвитку університетів у сучасному світі та в Україні. Як конструктивна модель
відкритого доступу до електронних ресурсів він відіграє важливу роль у
процесах, пов’язаних із накопиченням, зберіганням та передачею інформації у
просторі та часі. Її головна функція в українському вимірі – спонукати
вітчизняну інформаційну, наукову й освітню спільноти до активних дій та до
кооперації в напрямку вільного доступу до інформаційних наукових ресурсів
університетів як провідних наукових установ з метою трансформації ролі науки
у сучасному суспільстві.
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Бібліотека сучасного вищого навчального закладу – це багатопрофільна
інформаційна система, яка має бути активним складником освітнього
середовища, у якому студенти та викладачі мають змогу одержувати необхідну
їм інформацію. На думку сучасних бібліотекознавців, вишівська книгозбірня є
найголовнішою кафедрою ВНЗ, на базі якої вибудовується стратегія діяльності
закладу освіти, забезпечується його життєдіяльність [3, с. 9].

У ХХІ столітті, у зв’язку з переходом до інформаційного суспільства,
формується нова інформаційна інфраструктура, і вишівські бібліотеки стають її
невід’ємною частиною. У книгозбірнях відбувається зміна основних
пріоритетів діяльності. Процес модернізації системи вищої освіти (у світлі
набуття чинності нового Закону України «Про вищу освіту»), потреба в
керуванні потоками інформації кардинально змінюють характерні риси
бібліотек ВНЗ. При цьому незмінним лишається їхнє головне функціональне
призначення – інформаційне забезпечення навчального та науково-дослідного
процесу у виші.

Розглянувши теоретичні основи функціонування бібліотек ВНЗ в еру
четвертої інформаційної революції, з’ясувавши їхні проблеми і визначивши
шляхи удосконалення їхньої діяльності, теоретики бібліотечної справи та
бібліотекарі-практики дійшли висновку, що саме пошук і впровадження
змістовних інновацій у бібліотечній справі, які б доповнили традиційні форми
роботи, сприятиме популяризації читання, уможливить усебічне розкриття
книжкових багатств, надасть змогу користувачам бібліотек поглибити свої
знання та впотужнити творчий потенціал [4, с. 96].

Відмітимо можливі інноваційні форми роботи вишівських бібліотек через
призму їхньої тривимірної класифікації: акції, масові заходи, наочні
інформаційні форми.



Акції. «Бібліоніч» – соціально-культурна акція нового формату, що
проводиться у вечірній або нічний час. Ключовий напрям акції – пошук
новітніх форм популяризації читання через нестандартність часу проведення
просвітницького заходу. «Буккросинг» (англ. – «пересування книги») – акція,
нині популярний у світі громадський рух, що діє за принципом «прочитав
книгу – віддай її іншому». «Лібмоб» – бліц-опитування студентів молодших
курсів, як віднайти дорогу до бібліотеки. Той, хто знає, як пройти до
читального залу чи до абонемента художньої літератури, одержує приз (це
може бути стикер у формі смайлика). Той, хто не зможе відповісти на питання,
одержує флаєр з інформацією про бібліотеку. Акція «Підвішена книга» також
сприяє популяризації читання через укладання оригінальних рейтингів книжок
і читачів. На видному місті будь-хто з читачів може «підвісити» улюблену
книгу з візуалізацією своєї позитивної рецензії (наприклад, прикріпити до
книги стикер із написом «Клас!», «Прочитай!», «Це цікаво!»). За результатами
акції укладають рекомендаційні читацькі списки літератури. «Флешмоб» –
заздалегідь спланована масова акція, у якій велика кількість людей раптово
з’являється в громадському місці та протягом кількох хвилин виконує певні дії.
Наприклад, це може бути масове читання книг одного автора з нагоди ювілею
письменника.

Масові заходи. «Бенефіс читача» – комплексний захід, спрямований на
закріплення авторитету кращих читачів: знайомство з біографією читача, його
читацькими уподобаннями, виставка цікавих книг з його особистої бібліотеки.
«Бібліокафе» – ігровий варіант інформаційної роботи з меню зі свіжих новин із
газет і журналів, десертом «Бестселер» тощо. «Бібліомарафон» – комплекс
заходів (акції, презентації, конкурси і т. п.), що популяризують фонди
бібліотеки з визначеної теми або ж до певної ювілейної дати.
«Бібліоперформанс» (англ. – «дійство, вистава») – форма сучасного мистецтва,
коли твір є діями художника або групи людей у певному місці в певний час.
Наприклад, популярну серед молоді гру «Мафія» з відповідним антуражем
можна провести за мотивами творів класика детективного жанру Агати Крісті.
«Бібліотечний бульвар» – просвітницький захід, що проводиться просто неба
(наприклад, у студентському парку). «Бібліотечний журфікс» – це зустрічі з
цікавими людьми в певні дня тижня з широким рекламуванням заходу.
«Бібліофреш» – бібліографічний огляд книжкових новинок. «Книжковий
аукціон» – акція, коли книгу рекламує читач, пропонуючи загалові аргументи
на користь прочитаної книги. «Поетичний батл» – змагання молодих поетів; це
не звичайний поетичний вечір, це творчий ринг з активною участю гостей
заходу, які можуть вільно ділитися своїми враженнями. «Флешбук» –
презентація цікавих книжок за допомогою цитат, ілюстрацій та іншої
інформації про книгу. «Літературно-архітектурний квест» (англ. quest) –
інтерактивна гра, під час якої ключову роль відіграють головоломки та
завдання, які вимагають від гравців інтелектуальних зусиль.

Наочні інформаційні форми. «Бібліотечний квілт» – тематичний
інформаційний стенд з окремих частин (це можуть бути шматки тканини).
Протягом певного часу серед читачів проводиться опитування на представлену
на стенді тему. Вони «голосують», висловлюючи свої думки на стикерах, що



приклеюються до стенда. «Буктрейлер» – невеликий відеоролик, що включає в
себе найяскравіші та впізнавані моменти книги й візуалізує її зміст.
«Криптограма» – зашифроване повідомлення для читачів (це може бути ім’я
письменника, назва твору тощо). «Екран прочитаних книг» – засіб відстеження
динаміки читання, коли на стенді-екрані, поряд із зображенням обкладинки
книги, читачі прикріпляють своє фото. «Тека порад» – папка з рубриками
«Найкращі книги світу», «Що має прочитати кожен освічений українець»,
«Книги, що змінили світ» тощо.

Альтернативним майданчиком для самореалізації, саморозвитку та
експериментів із популяризації книги та читання є електронне (віртуальне)
середовище. Бібліотеки ВНЗ мають змогу створювати групи та спільноти в
соціальних мережах, читачам надається доступ до електронних каталогів та баз
даних, фото- і відеохостингів. В Інтернет-середовищі працює чимало сайтів,
порталів та інших сервісів, які займаються розповсюдженнями традиційної та
електронної (цифрової) книги.

Інновації в роботі бібліотек ВНЗ представлені в роботі Інтернет-сайтів
книгозбірень – складників єдиного інформаційного середовища вишів.
Бібліотечний сайт – важливий інформаційний ресурс книгозбірні, її віртуальна
візитна картка, точка доступу до ресурсів та послуг, унікальне середовище
спілкування. Основними ресурсами й методами популяризації читання на
сайтах вишівських бібліотек є: електронні путівники, списки книжкових
новинок, віртуальна літературна мапа краю, електронні колекції та електронні
бібліотеки, репозитарії, тематичні сторінки, опитування, голосування, форуми,
особисті кабінети читача тощо. Активно впроваджується вебліографія – новітня
форма інформаційно-бібліографічного обслуговування. Для ефективного й
оперативного інформування науково-педагогічних працівників застосовується
електронна пошта: за допомогою поштового сервісу співробітники
інформаційно-бібліографічного відділу надсилають на відповідні кафедри
сигнальні інформації з актуальних питань за профілем кафедр. Отже,
бібліотечний сайт є потужним ресурсом, невід’ємним складником програми
підтримки читання.

Важливим ресурсом просування книги є блоґи. Це мережевий (он-лайн)
щоденник, де користувачі можуть лишати коментарі, ділитися враженнями від
прочитаного. Блоґи виступають інструментом для публікування бібліотечних
новин, обміну результатами наукових досліджень, списками літератури тощо.
Бібліотечні блоґи також використовують для інформування про перспективні
заходи, про нові надходження до бібліотечного фонду, створення он-лайн клубу
книголюбів.

Дедалі більшої популярності набувають соціальні мережі. На думку
Ендрю Беркхардта, бібліотекаря-координатора інноваційних технологій
університету Чемплен (м. Берлінгтон, штат Вермонт), це ще один спосіб
підтримувати контакт зі своїми читачами, особливо молоддю, яка активно
використовує не лише електронну пошту, але й сервіси миттєвого обміну
повідомленнями (чати), Фейсбук та SMS-повідомлення. Це ефективний спосіб
оцінки роботи бібліотеки, коментування форм спілкування з читачами. Це
спосіб поширення інформації про події бібліотечного життя та промоційні



заходи, що проводяться у книгозбірні [2]. Деякі вишівські бібліотеки також
використовують популярні соціальні мережі для пошуку користувачів
бібліотеки, які заборгували літературу.

Активне використання мультимедійних технологій істотно змінює якість
бібліотечних продуктів, посилює їхній вплив на когнітивну та емоційну сферу
читачів. Відеоролики, ігри, анімація, друкована продукція з використанням
мультимедіа набуває необхідної на сьогодні барвистості на наочності. За
рахунок подання бібліотечних матеріалів в сучасній формі зростає імідж
бібліотеки.

Водночас варто підкреслити, що впровадження інноваційних технологій у
роботу бібліотек ВНЗ має бути диференційованим. Не можна не погодитися з
дослідницею М. Дворкіною [1, с. 54], яка відзначає, що місію вишівської
бібліотеки задає, з одного боку, вищий заклад освіти, а з іншого боку, вона має
бути частиною культурного, соціального та суспільного життя регіону, який
вона представляє.
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Сучасне суспільство визнає необхідність здійснення реформ у різних
сферах діяльності. Кардинальні політичні, економічні та соціальні зміни, що
відбуваються нині в країні, підвищують значимість інформації, змушують
бібліотеки адекватно реагувати на суспільні виклики.

Зміни у системі вищої освіти визначають нову стратегію розвитку
бібліотек вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ). На перший план виходить
здатність бібліотек до релевантного задоволення інформаційних потреб
студентів, аспірантів, науково-педагогічного колективу вишу відповідно до
нових освітніх стандартів. У цих умовах бібліотеки ВНЗ позиціонують себе у
якості інформаційних, освітніх і культурних центрів, що володіють найбільш
демократичними джерелами доступу до інформаційних ресурсів.

Як зазначає доцент Харківської академії культури В. П. Жукова
«Феномен бібліотеки полягає в її здатності впливати на сучасну суспільну
культуру, зберігаючи у своїх фондах соціальну пам’ять людства та
відображаючи соціально значущі ознаки культурної реальності» [1, с. 205].

Кожен етнографічний регіон України має автентичні особливості та
культурні традиції, які формують національну ідентичність. Дослідження
нематеріальної культурної спадщини України (далі – НКСУ) є актуальним в
сучасних умовах і вимагає уваги науковців, майстрів народного мистецтва,
бібліотек як інформаційних центрів. У даний час над даною проблематикою
працюють науковці Українського центру культурних досліджень Міністерства
культури України, Центру пам'яткознавства НАНУ та УТОПІК, Центру
Української культури та мистецтва. Окремі питання охорони культурної
спадщини досліджують Г. О. Андрес, В. О. Василенко, Ю. М. Ключко,
С. Є. Пахлова, Н. В. Терес, Л. О. Троєльнікова та ін. Аналіз публікацій показує,
що дану тему Наукова бібліотека Київського національного університету
культури і мистецтв розвиває першою.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини прийнята 17



жовтня 2003 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО. Відповідно до
завдань Конвенції, кожна держава «повинна бути зацікавлена не тільки у
збереженні елементів (елемент НКС – прояв нематеріальної культури), що
формують її самобутність, а й у підвищенні обізнаності та поширенні
інформації про них серед світового співтовариства» [2].

Зважаючи на актуальність даної проблематики, прагнучи долучитися до
вивчення, збереження і популяризації НКСУ, Наукова бібліотека КНУКіМ з
2014 року реалізує для студентів і науковців університету інноваційно-освітній
проект «Скарби нації».

Автор ідеї проекту Олена Скаченко, завідувач сектору методичної роботи
до передумов, що ініціювали розробку проекту відносить наступні:

– актуальність та новизну теми дослідження нематеріальної
культурної спадщини України;

– можливість реалізації проекту в освітньо-комунікаційному просторі
університету, одному з найбільших центрів підготовки фахівців культури і
мистецтва в Україні;

– наявність потенційно широкої цільової аудиторії, а саме науково-
педагогічний склад та студенти кафедр, що у своїй професійній діяльності
потребують знань з цієї тематики (кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства,
культурології, міжнародного туризму, народно-художньої творчості і
фольклору);

– розуміння місії бібліотеки як провідного елементу у системі
опанування, збереження, трансляції та розвитку українських традицій і
культурних цінностей [3].

Мета проекту – дослідження і популяризація елементів НКСУ. У процесі
реалізації проекту передбачено формування на сайті бібліотеки інформаційно-
бібліографічного ресурсу (далі – ІБР) «Нематеріальна культурна спадщина
України».

Актуальність і новизна даної проблематики зумовили постановку завдань
проекту «Скарби нації:

• Популяризація елементів НКСУ шляхом проведення зустрічей з
майстрами, виставок-презентацій, видання інформаційних матеріалів.

• Виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні
української культурної спадщини.

• Підвищення культурної самоосвіти студентства.
• Відкриття у науковій бібліотеці КНУКіМ Галереї мистецтв «Скарби

Нації», де експонуватимуться вироби майстрів петриківського розпису,
косівської та опішнянської кераміки тощо.

Проект розрахований на 5 років. У даний час він реалізовується за трьома
напрямами:

– інформаційному (видання науково-популярних видань та
інформаційних матеріалів);

– бібліографічному (формування інформаційно-бібліографічного
ресурсу);

– творчому (проведення майстер-класів, виставок-презентацій).
Розвиваючи інформаційний напрям проекту співробітники бібліотеки



готують довідкові та науково-популярні видання для студентів. Так, у 2014 р.
видана пам’ятка «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні», яка
розповідає про українську історико-культурну, природну та нематеріальну
спадщину, що перебуває під охороною ЮНЕСКО [4]. У 2015 р. пам’ятка
перекладена англійською мовою і представлена на сайті бібліотеки. Це
розширило мовну аудиторію та сприяло популяризації культурної спадщини
України серед зарубіжної спільноти.

У 2016 р. вийшли друком два видання: «Петриківка – мальовничий
дивосвіт» [5], що розповідає про Петриківський розпис – єдиний український
об’єкт декоративно-прикладного мистецтва, внесений до Репрезентативного
списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у 2013 році та
«Косівська мальована кераміка як феномен української культури» [6].
Співавтором наукового видання є кандидат мистецтвознавства, доцент
Косівського інституту прикладного-декоративного мистецтва Львівської
національної академії мистецтв М. М. Гринюк. Обидва видання призначені
студентам університету, мають на меті систематизацію інформації і
популяризацію знань про традиції петриківського розпису та косівської
мальованої кераміки.

Розвиток інформаційних технологій, важливість теми популяризації НКС
серед наукової спільноти України зумовили актуалізацію розвитку
бібліографічного напряму проекту. Так, з жовтня 2015 р. на сайті бібліотеки
формується інформаційно-бібліографічний ресурс «Нематеріальна культурна
спадщина України».

Структурно ресурс складається із шести окремо виділених частин-
вкладок [7]. Всі вкладки мають ідентичну організаційну будову і складаються із
чотирьох розділів:

1. Довідкова інформація про історію, особливості та унікальність
елементу;

2. Сучасні носії елементу (включає короткі довідки про творчість
сучасних майстрів);

3. Бібліографія книжкових видань та каталоги/альбоми робіт майстрів;
4. Бібліографія статей у наукових і періодичних виданнях.
Станом на березень 2016 р. завершене наповнення першої структурної

частини ІБР – «Петриківський розпис» (є українська та англійська версія).
Зібрані і оприлюднені біографічні довідки про творчість 21 сучасного майстра.
Текстова частина ілюструється фотоматеріалами. Третій і четвертий розділи
ресурсу містять бібліографічні описи 324 джерел інформації, що розповідають
про художнє мистецтво Петриківки.

Триває наповнення інформаційними матеріалами ІБР «Косівська
мальована кераміка» (всього опрацьовано 211 джерел) та «Кролевецькі ткані
рушники» (104 джерела). Бібліографічний опис джерел здійснюється згідно
вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис.
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги і
правила».



Крім того, зібрано, систематизовано та вперше введено до наукового
обігу інформацію про творчість 38 сучасних косівських гончарів (у співпраці із
доцентом КІПДМ ЛНАМ М. М. Гринюк); підготовлені довідки про стан і
проблеми охорони пісень Дніпропетровщини (у співпраці з викладачем
кафедри народно-художньої творчості та фольклору КНУКіМ І. Б. Фетисовим)
та семантику кролевецьких рушників (у співпраці з доцентом кафедри
міжнародного туризму КНУКіМ А. М. Гаврилюк).

2015–2016 навчальний рік став багатим на культурно-освітні, наукові,
пізнавальні заходи, що реалізувалися у рамках проекту «Скарби нації».
Найбільш продуктивно співпраця відбувалася із кафедрами музеєзнавства і
пам’яткознавства та міжнародного туризму.

У межах навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (викладач
Ю. М. Ключко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музеєзнавства та
пам’яткознавства) відбулося практичне заняття для першокурсників кафедри.
Під час заходу обговорювалися завдання проекту, розглядалися інформаційні
матеріали та відбувся перегляд буктрейлеру до книги «Об’єкти Світової
спадщини ЮНЕСКО в Україні». Під час заходу також демонструвалися перші
експонати «Галереї мистецтв», що познайомили студентів із виробами сучасних
майстрів косівської мальованої кераміки: Марії Гринюк, Іванни Ділети-Козак,
Валентини Джуранюк, Михайла Сусака, Уляни Шкром’юк.

Розвиваючись, проект став складовим освітнім компонентом до
викладання авторської навчальної дисципліни «Український етнічний туризм»
(розробник курсу – кандидат наук з державного управління, доцент
А. М. Гаврилюк). Упродовж жовтня 2015 р. для студентів 1–2 курсів напряму
підготовки «Туризм» у рамках проекту проведено три заходи: бінарна лекція на
тему «Народні промисли в Україні та унікальні осередки їх поширення і
популяризації»; відвідання виставки «Символи косівської кераміки» у
Національному історико-культурному заповіднику «Києво-Печерська Лавра»;
зустріч із М. Сусаком, народним майстром-гончарем із Косова.

У рамках лекції відбулася мультимедійна презентація елементів,
включених до національного переліку НКС: «Петриківський розпис –
українське декоративно-орнаментальне малярство XIX–XXI ст.», «Традиції
косівської мальованої кераміки», «Кролевецькі ткані рушники» та «Козацькі
пісні Дніпропетровщини». Найголовніша складова бінарної лекції була
присвячена формуванню у студентів знань про туристичні регіони поширення
представлених народних промислів і традицій, можливості їхнього відвідання
туристами під час фестивалів, ярмарок, етнографічних експедицій [8, с. 218].

Наприкінці 2015 р. в читальній залі бібліотеки відбувся майстер-клас із
виготовлення ляльки-мотанки, який провела майстриня із Черкащини
В. Мірошник. Його учасниками стали студенти, викладачі кафедри
міжнародного туризму, співробітники бібліотеки. Більше 55 учасників заходу
засвоїли елементарні основи виготовлення ляльок-мотанок, дізналися про їх
сакральні коди. Проводячи захід, майстриня особливу увагу приділила лялькам,
присвяченим Материнству, Матері – Берегині Роду та лялькам, об’єднаним у
серію «Україна»: «Квітуча», «Хлібосольна», «Благословенна».

Для студентів 1, 4 курсів Факультету готельно-ресторанного і



туристичного бізнесу КНУКіМ з освітньо-професійного циклу дисципліни
«Організація туризму: Туроперейтинг» (викладач Т. І. Ткаченко, кандидат
географічних наук, доцент) та у рамках проекту «Скарби нації» у березні 2016
року відбулась показова національно-туристично-мистецька зустріч із
петриківською художницею Т. Гарькавою – заслуженим майстром народної
творчості України, доцентом кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара [9, с. 222].

Напередодні свята Воскресіння Христова у читальній залі бібліотеки
відбувся майстер-клас з писанкарства. Провела його мистецтвознавець, відома
художниця декоративно-ужиткового мистецтва, старший викладач Факультету
архітектури та містобудування Івано-Франківського університету права
ім. Короля Данила Галицького О. Янощак-Пшибила. Майстриня познайомила
студентів з історією символів українських писанок, змістом орнаментів,
технікою виготовлення та розпису Великодніх яєць [10].

Проведення заходів засвідчило, що зустрічі студентства із носіями
самобутнього народного мистецтва привертають увагу до української історії,
народно-декоративного мистецтва, виховують почуття гордості, патріотизму,
викликають повагу до національних традицій.

Отже, реалізуючи інноваційно-освітній проект «Скарби нації» Наукова
бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв:

– створює інформаційну та джерельну базу дослідження
нематеріальної культурної спадщини України,

– пропонує платформу для обговорення та вивчення даної тематики
серед наукової спільноти,

– сприяє розвитку інформаційної культури особистості майбутніх
фахівців культурно-мистецької сфери;

– безпосередньо впливає на формування нового мислення і погляду
на нематеріальні культурні об’єкти, які є унікальними маркерами, що здатні на
високому рівні популяризувати Україну та українське мистецтво у світі.

Безперечно, інноваційно-освітній проект «Скарби нації» потрібно
розвивати, продовжувати втілювати у нових формах. Розповсюдження знань
про традиції, народне мистецтво і культуру нашого народу допоможе
побудувати сучасну державу відповідно до високих європейських стандартів.
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ІМІДЖ СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ
ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ БІБЛІОТЕЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Анотація: у статті розглядається поняття іміджу сучасних бібліотек та їх фахівців,
бібліотечного маркетингу. Висвітлюються фактори, які сприяють створенню позитивного
іміджу бібліотеки.
Ключові слова: імідж бібліотеки, імідж бібліотекаря, інформаційні потреби, інноваційні
технології, бібліотечні послуги.

Інформаційні потреби сучасної людини і суспільства постійно
ускладнюються; бібліотечна справа доповнюється новими технологіями, в тому
числі комп'ютерними, можливості яких дозволяють вдосконалювати процеси
обслуговування. Зростання популярності Інтернету та інтенсивне впровадження
нових інформаційних та комунікаційних технологій до бібліотечної практики
висувають нові вимоги до бібліотекарів, змушуючи їх по-новому поглянути на
свою професію та традиційні бібліотечні функції.

У кожній країні в різні періоди бібліотеки виконували важливу духовну
місію – бути дзеркалом і пам’яттю народу, держави, центрами їхньої
духовності. Бібліотеки розвиваються відповідно до історії суспільства, рівня
розвитку науки, освіти й культури. Кожний історичний період визначав
особливості та пріоритети бібліотечної діяльності, але незмінним залишається
головне: книгозбірня була, є і буде інформаційним, загальноосвітнім і
культурним центром.

Зокрема, у Стародавньому Єгипті бібліотека асоціювалась з храмом,
часто на порталах книгозбірень викарбовували написи «Ліки для душі». Народи
Ближнього Сходу називали бібліотеки «храмами мудрості», «домами порад і
настанов», «майстернями розуму». Їх очолювали уславлені мудреці, які
одночасно були вихователями дітей царських родин, лікарями, науковцями,
філософами. Так, видатний вчений, поет, автор 800 творів з історії, граматики,
поезії Каллімах у 310-240 рр. до н. е. працював у Александрійській бібліотеці та
був вихователем царських дітей. Знаний географ Ератосфен із Кірен керував
цією установою 40 років. Відомий публіцист, книгознавець, професор
медицини, лейб-лікар Людовика ХІІІ Г. Нодь працював бібліотекарем у
книгозбірні французьких королів. Епохи Відродження і Просвітництва
залишили в пам'яті людства багато яскравих і вдячних висловлювань, думок,
книг і віршованих творів, присвячених бібліотеці. «Для збереження пам'яті про
минуле найбільше необхідні пам'ятки писемності. Те, що довірено книгам,
залишиться вічним. Книга – загальна скарбниця всіх знань. Ми повинні
потурбуватися про те, щоб взяти їх у нащадків і цілими та неушкодженими
передати майбутнім поколінням», – писав учений, педагог, гуманіст
П. Верджіо, усвідомлюючи силу друкованого слова. Американський
бібліотекознавець, науковець, публіцист Дж. Шира, досліджуючи еволюцію
цих установ, пов'язував їхню популярність із копіткою працею бібліотекарів. «І



якщо книгозбірні судилося залишатися маяком у пітьмі, то це лише завдяки
наполегливій праці бібліотекарів, їхньому досконалому знанню ресурсів, що є
апофеозом усієї справи, славою професійних бібліотекарів», – наголошував він.
М. Дьюї, засновник Децимальної класифікації наук, також був визнаним у цій
сфері. Він заснував першу бібліотечну школу при Колумбійському коледжі
США, Американську бібліотечну асоціацію, фаховий журнал «American library
journal», його ім'я та діяльність стали зразком відданості професії й авторитету
працівника книгозбірні як особистості. Вчений акцентував на соціальній
значущості бібліотекаря не лише як зберігача книжок, а й порадника у виборі
книги, ентузіаста, професіонала, спроможного впливати на «формування кола
читання і завдяки цьому – думку всього загалу». Його тішило, що в бібліотеку
йдуть працювати здібні, талановиті й ерудовані люди. М. Дьюї проголосив гімн
цій професії з вірою в її майбутнє і в те, що «безкоштовна бібліотека стоїть
поруч з безкоштовною школою і що немає іншої гідної і шляхетної справи, ніж
праця, котру виконує для суспільства компетентний і чесний бібліотекар».
Відданий справі професіонал вбирає моральні, духовні та інтелектуальні
пріоритети власного народу, віддзеркалює його ціннісні орієнтації, і часто
кращі представники цієї галузі визначали імідж і авторитет держави. Так,
бібліотечна справа Індії асоціюється насамперед із постаттю Ш. Р. Ранганатана,
всесвітньовідомого вченого, п'ять законів якого стали методологічною основою
розвитку і функціонування книгозбірень у багатьох країнах світу, а саме:
«Книга – для користувача», «Кожній книзі свого читача», «Кожному читачеві
свою книгу», «Бережи час читача», «Бібліотека – зростаючий організм». До
плеяди видатних бібліотекарів належать також науковці, які зробили значний
внесок у розвиток національного і світового бібліотекознавства. Зокрема, у
Німеччині – Х. Кунце, М. Шретингер, Г. Лей Еберт; у США – Г. Бліс,
М. Дьюї, А. Макліш, Х. Шира; у Франції – Ж. Кен, Р. Марсель, Г. Нодь; в
Україні – С. Сірополко, Ю. Меженко, К. Рубинський, С. Русова,
С. Постернак, Х. Алчевська та ін. [2, с. 16].

Перед сучасними бібліотекарями, окрім сервісних послуг, постають такі
завдання, як навчання та консультації користувачів, посередництво між
інформаційним простором та пересічним споживачем інформації, оскільки
великий обсяг даних вимагає більшої, ніж раніше, кількості фахівців, які
володіють навичками сучасного пошуку інформації та вміють проводити
моніторинг ресурсів і потреб аудиторії.

Жодну установу, діяльність якої спрямована на створення умов
безперешкодного, рівноправного і комфортного доступу користувачів до
інформації, сьогодні не можна порівняти з бібліотекою. Бібліотеки
перетворюються на центри спілкування, міжкультурної комунікації,
посилюється значимість комунікативної складової в діяльності бібліотекаря та
бібліотеки, а отже, і їх іміджу. Бібліотечний імідж – це синтез найвищого
професіоналізму, компетентності та організаторських здібностей, що
впливають на індивідуальність кожної установи.

Поява нового терміну «Імідж» не могла обійти й бібліотечну діяльність.
Бібліотечний імідж – це загальне уявлення про бібліотеку і залежить воно від
щоденної праці та формується впродовж багатьох років [1, с. 3].



Поняття «імідж» має багато різних визначень. Визначення,
запропоноване фахівцем з економіки І. Альошиною, свідчить, що імідж – це
образ організації в представленні груп громадськості. Імідж, з точки зору
австрійського психолога З. Фрейда, – це, швидше за все, ідеальний образ
людини або предмета. Термін «імідж», введений радянським    вченим
О. А. Феофановим в 1970-і рр., набув широкого поширення в 1990-і рр.,
причому у відношенні не тільки людини, а й організації, предмета, регіону,
системи і т. д.

Нині важливо, яке враження справляють бібліотеки та їх фахівці на
громадськість, оскільки від цього залежить статус і роль установи. Необхідно
модернізувати принципи організації роботи, а спеціалісти мають оволодіти
новими навичками. Настав час використати арсенал іміджмейкерів, досягнення
маркетингу, паблік-рілейшенз для зміни іміджу бібліотекарів у суспільній
свідомості. Маркетинг – це двигун, який призводить до руху та розвитку різних
сфер діяльності, і бібліотечна не виняток. Необхідною умовою вдосконалення
іміджу є готовність колективу до спільних дій. Отже, професійне зростання і
зміна простору навколо себе – запорука успіху у формуванні позитивного
іміджу бібліотеки і бібліотекаря.

Імідж людини – особистісна характеристика. Сучасний бібліотекар – це
ділова людина, яка володіє знаннями, вміннями, навичками, що дають змогу
швидко, чітко і професійно виконувати завдання, забезпечувати повноту та
комфортність обслуговування, реалізацію спектра різноманітних послуг. Він
зобов'язаний впроваджувати різні інноваційні підходи та має допомагати
людям орієнтуватись у розмаїтті інформації, а також розповідати про нові
технології, що з’являються, та про те, як ними користуватись.

Професія бібліотекаря вимагає безперервного навчання протягом усього
життя. Постійне підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців сьогодні є
невід'ємною частиною професійної діяльності, що визначає її якість. Відомий
книгознавець М. Рубакін зазначав: «Ніколи не припиняйте вашої самоосвітньої
роботи і не забувайте, що, скільки б ви не знали, знанню і освіті немає ні
кордонів, ні меж» [2, с. 16].

У процесі обслуговування, контактуючи з різними категоріями
споживачів інформації, бібліотекар повинен бути взірцем доброзичливості,
ввічливості, тактовності та прагнення допомогти. Одним із важливих факторів,
які впливають на індивідуальний імідж, є голос, мова і манери поведінки
бібліотекаря. Чимало професійних якостей, таких як  відданість професії,
упевненість у соціальній значущості діяльності, аналітичний розум,
старанність, працездатність, методичність, дисциплінованість, гарна пам'ять
тощо, складають узагальнений образ бібліотекаря. Його знання, вміння,
навички, цільові настанови є вирішальними факторами, які впливають на
успішне функціонування установи, якість наданої інформації та рівень
обслуговування читачів.

Бібліотечний працівник є посередником між користувачем й
інформацією, а бібліотека – комунікаційним каналом, який забезпечує рух
документної інформації у часі і просторі.

Уся діяльність бібліотеки підпорядкована одній меті – створенню



ефективного дієвого позитивного іміджу. Імідж бібліотекаря слід розглядати в
контексті іміджу бібліотеки, оскільки він є елементом системи «бібліотека»
поряд з іншими її елементами: бібліотечним фондом, матеріально-технічною
базою, контингентом користувачів і т. д.

На думку українського бібліотекознавця Т. Кулієвої сьогодні суспільне
уявлення про образ бібліотеки і бібліотекаря залежить здебільшого від
стереотипів, сформованих упродовж багатьох років під впливом ідеології та
моральних настанов. На думку широкого загалу, цей фах не вимагає ні
вольових зусиль для досягнення мети, ні кар'єрних перегонів, ні розв'язання
стратегічних завдань [2, с. 17].

Історично склалося, що бібліотекар ніби залишається в тіні професії.
Поняття «сором'язливий», «тихий» – невід'ємні супутники характеристики цих
спеціалістів. Тривалий час в художній літературі, кіномистецтві та ЗМІ
формувався певний стереотип бібліотекаря. У негативному ракурсі бібліотекар
постає як людина пасивна й безініціативна, а установа – як місце спокійної
праці, де майже нічого не відбувається. Це призводить до низької оцінки
професії з боку людей, які реально не усвідомлюють її складність та
значущість. Тому виникає потреба реально оцінити власний рівень, можливості
й перспективи вдосконалення обслуговування. Постає питання іміджу
бібліотечної професії.

На імідж бібліотек впливає передусім громадська думка, ставлення
соціуму до їхньої діяльності. Позитивний образ допомагає залучити
користувачів, створити клімат для інвестицій, сприяє популяризації фаху серед
активної й здібної молоді. Як сприйматимуть бібліотеку – залежить від
діяльності колективу та керівництва, які мають цілеспрямовано формувати
імідж установи. Бібліотекар, його компетентність, стиль поведінки, інші якості
нерозривно пов'язані із загальним уявленням про установу.

Бібліотека створює свій індивідуальний образ, в основі якого лежать такі
цінності як інформація, культура, мистецтво, освіта тощо. Найбільш
актуальним для бібліотеки стає завдання – створити позитивний імідж та
зламати стереотипи зневажливого ставлення до бібліотечної професії. Сучасне
становище бібліотек в інформаційному середовищі примушує їх активізувати
свої зусилля для того, щоб довести свою значимість, необхідність, постійно
підвищувати свій престиж. Престиж та імідж бібліотеки в першу чергу
залежать від рівня та комфортності бібліотечно-інформаційного
обслуговування. Позитивний імідж бібліотеки допомагає залучити
користувачів, створити клімат для інвестицій, забезпечити приплив в професію
здатної молоді [3, с. 7].

Отже, імідж бібліотеки повинен складатись з найвищого
професіоналізму, компетентності та організаторських здібностей, що
дозволяють знайти свою нішу, визначити існування і незамінність послуг даної
бібліотеки в нашому непростому суспільстві. А бібліотекар повинен володіти
знаннями, вміннями, навичками, які дозволять йому швидко, чітко і професійно
виконувати задані свої професійні функції, забезпечувати комфорт в процесі
отримання читачем всього спектра бібліотечних послуг.



Особистість бібліотекаря повинна гармонійно поєднуватися з
бібліотекою, резонувати з нею, він повинен робити внесок у її розвиток,
використовуючи можливості сучасних технологій і власний творчий потенціал.
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