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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Третя Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті», яка відбулася 29 вересня 

2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка, об’єднала 

молодих дослідників України і Білорусі навколо актуальних питань розвитку 

інформаційно-комунікаційного середовища, взаємодії фахівців та користувачів 

у мережевому просторі, інноваційних бібліотечних і видавничих моделей, 

інформаційної культури та інтернет-книгарень. 

Конференція працювала у режимі пленарного та секційних засідань – 

«Бібліотекознавство і бібліографознавство», «Інформаційна справа», 

«Книгознавство, видавнича справа і книгорозповсюдження», було представлено 

понад 50 виступів аспірантів, магістрантів та бакалаврів Інституту 

журналістики та Університетського коледжу Київського університету імені 

Бориса Грінченка, Рівненського державного гуманітарного університету, 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківської 

державної академії культури, Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, Білоруського державного університету культури і мистецтв. 

За результатами конференції підготовлено тези доповідей та повідомлень 

її учасників, які засвідчують високий рівень наукових розвідок молодих 

дослідників, розмаїття їх наукових інтересів, фаховість і відповідальність у 

вирішенні поставлених завдань. 

Магістранти і бакалаври інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

зосередилися на розгляді різноманітних організаційних, технологічних та 

соціально-психологічних проблем, що впливають на розвиток інформаційної 

сфери у цілому, та ефективність взаємодії з користувачами зокрема. 

У публікаціях йдеться і про застосування принципів емоційного дизайну для 

приміщень публічних бібліотек, і про музикотерапію та інформаційне 

забезпечення користувачів з особливими потребами, і про сакральне читання, 

і про важливість формування інформаційної культури особистості як фактору 

протистояння інформаційним війнам. 

У центрі уваги майбутніх фахівців видавничої справи – розвиток 

інтернет-сегменту сучасного книжкового ринку, ринок електронної книги та 

видавничий репертуар провідних видавництв і книгарень України. 

Не залишилися поза увагою дослідників і досвід зарубіжних бібліотек та 

видавничих організацій – аналізуються інноваційна модель Королівської 

бібліотеки Данії, організація діяльності медіатек Франції, обслуговування 

користувачів у бібліотеках університетів Великої Британії, робота бібліобусів 

у Фінляндії, підготовка бібліотечних кадрів в Албанії, розвиток інформаційних 

систем «Books in Print» у США. 

Як і минулого року, ми вважаємо, що незмінним орієнтиром наукових 

розвідок наших авторів залишатиметься академічна доброчесність та наукова 

етика. 
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Час підготовки і проведення конференції співпав із ініціативою 

Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і установ (ІФЛА) «Глобальне 

бачення». Суть ініціативи – протягом 2017 року організувати і провести широкі 

дискусії щодо основних цінностей і ролі бібліотек у сучасному світі, залучити 

до обговорення найширше коло фахівців і усіх зацікавлених. Метою глобальної 

дискусії стала консолідація бібліотечного співтовариства на національному, 

регіональному і глобальному рівнях, пошук спільного бачення майбутнього 

галузі. Усі бажаючі мали можливість долучитися до опитування он-лайн на 

порталі ІФЛА (www.globalvision.ifla.org). Усього проголосувало 22 тисячі людей 

з 213 країн світу. Долучилися до цієї ініціативи і фахівці з України, зокрема 

члени Української бібліотечної асоціації, та студенти – майбутні спеціалісти 

інформаційної справи. 

Серед основних цінностей, які пропонують сучасні бібліотеки, 

учасниками опитування було визнано клієнторієнтованість бібліотечно-

інформаційних центрів, надання ними безоплатного та необмеженого доступу 

до інформації, сприяння демократії та інтелектуальній свободі, активне 

долучення до розвитку грамотності, освіти та просвіти. А пріоритетами 

об’єднаного бібліотечного співтовариства мають стати створення спільного 

бачення майбутнього бібліотек, адвокація їхніх інтересів і потреб користувачів, 

підвищення професійних компетенцій, можливість реалізації міжнародних 

проектів, глобальне і регіональне партнерство і співпраця. 

Сподіваємось, що автори збірника поділятимуть цінності Міжнародної 

федерації бібліотечних асоціацій і установ та своєю подальшою професійною та 

науковою діяльністю зроблять Глобальне бачення реальністю інформаційно-

бібліотечного світу! 

Воскобойнікова-Гузєва О. В., 
доктор наук із соціальних комунікацій, 

старший науковий співробітник, 

завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології 

Інституту журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

член президії Української бібліотечної асоціації 
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БІБЛІОТЕКА І КНИГА У ЦИФРОВОМУ МЕДІАСВІТІ: 

СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНА СИНЕРГІЯ 

Важливими системоутворюючими характеристиками нашого часу 

є мережування, інтеграція та синергія. Саме вони створюють багатоаспектний 

творчий потенціал науково-практичних досліджень за тематикою цієї 

студентської конференції. Перспективи для молодих дослідників добре 

прослідковуються у результаті асоціативного аналізу ключових понять та 

зв’язків. 

Бібліотека у сучасному контексті розглядається як науковий, освітній, 

інформаційний, культурний та дозвіллєвий центр. Вона, до прикладу, 

еволюціонувала від першої «аптеки для душі» – стародавньої єгипетської 

бібліотеки фараона Рамзеса ІІ (1300 р. до н. е.) – до першої публічної бібліотеки 

в місті Києві, відкритої у 1843 р. видавцем і книгопродавцем 

П. П. Должиковим, далі – до офіційно утвореної у 1866 р. Київської міської 

публічної бібліотеки, що наразі має статус Національної бібліотеки України 

імені Ярослава Мудрого. 

Сучасна бібліотека – це інтелектуальне, духовне, культурне перехрестя 

ідей і думок, портал до знань, осередок неформальних контактів, те важливе 

«третє» місце, яке створює умови для творчості та самореалізації. Бібліотеку 

називають серцем університету і центром громади або спільноти, яка виступає 

каталізатором якісних суспільних змін. 

Нові суспільні ролі бібліотеки, що мають бути предметом наукових 

вивчень, також віддзеркалені у щорічних девізах Української бібліотечної 

асоціації, як-то «територія єдності» чи «світ нових можливостей». Але 

найважливіше – щоби сучасні українські бібліотеки були простором вільних 

громадян. 

Книга – це феномен цивілізаційного розвитку, який у сучасних реаліях 

є унікальним витвором соціуму та креативних індустрій. Книги безперечно 

є виразником нашої колективної свідомості і пам’яті і тому книги здатні 

змінювати людей. 

Ще до відкриття сучасного розуміння віртуальної реальності книга була 

нашою брамою у «задзеркалля» і навіть медіумом, що відкривала дивовижні 

світи. 

Книга не є чимсь старомодним та консервативним. На думку 

прогресивних книговидавців, з книгою можна і варто експериментувати. 

І нарешті, надзвичайно образною характеристикою книги як джерела наукових 

досліджень є вислів українського письменника і журналіста Тараса Прохаська, 

що це – згусток часу і думок. 

Цифровий – це поняття є невід’ємною характеристикою нашого 

сучасного буття. Ми створили, розвиваємо і досліджуємо суспільство цифрових 

технологій, які, у свою чергу, формують наше цифрове життєве середовище та 

глобальну віртуальну спільноту. 

На думку одного із основоположників цифрової ери, Білла Гейтса, ми 

створили цифрову нервову систему. Дигітальність – вона повсюди. Ми 
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щоденно говоримо про цифрову економіку і цифрову культуру, маємо зважати 

на цифровий етикет. В офіційних документах закріплено цифровий порядок 

денний для Європи, який практично реалізується і бібліотеками, 

і університетами. 

Отже, наш природний простір зазнає невпинної цифрової трансформації, 

ефекти та можливості якої варто всебічно досліджувати. 

Сучасний медіасвіт як наслідок інтеграції різних засобів обміну 

інформацією та інтенсивних інформаційних взаємин сформувався у вигляді 

глобального комунікаційного середовища. 

Професійно ми включені у медійні індустрії, вивчаємо медійний ринок, 

засади медійної політики і регуляції для різних сегментів та інституцій. За 

нашої активної участі відбувається медіатизація суспільства, у якій мають місце 

і віртуальні історії, і доповнена реальність. 

І тут очевидно пригадуються вже класичні праці Маршалла Маклуена про 

розширення властивостей людини через медіа. А відтак – маємо чудове 

підґрунтя для наступних дослідницьких питань. 

Варто ще раз зазначити, що проблематика нашої конференції не 

випадково окреслена саме таким понятійним контекстом та системними 

зв’язками. Адже саме вони створюють цю суб’єктно-об’єктну синергію і для 

нашого усвідомленого буття, і для розвитку наукового знання. 

Сошинська Я. Є., 
кандидат історичних наук, доцент, 

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

Українська бібліотечна асоціація 
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Розділ І 

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО 

УДК 021.3:028 

Бабенко Л. І., 
студентка 5 курсу, 

спеціальність «Початкова освіта», 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

ЧИТАЦЬКІ ІНТЕРЕСИ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

На сьогоднішній день сучасне суспільство стикнулося з тим, що 

підростаюче покоління майже повністю втратило інтерес до читання. 

Поколінню XXI століття судилося жити в інформаційно насиченому світі, який 

постійно зазнає динамічних змін, тому сучасній дитині необхідно мати, крім 

необхідних знань, ще й достатній рівень життєвої компетентності, щоб не лише 

адаптуватися до цього світу, але й повноцінно самореалізуватися в ньому. Для 

цього необхідні не лише глибокі професійні та загальні знання, але й широкий 

світогляд, розвинутий інтелект, комунікативні здібності. 

Бібліотекар вчить знаходити, оцінювати, обробляти й використовувати 

інформацію. Для успішного проведення цієї роботи попередньо було з’ясовано 

ряд проблем, для вирішення яких потрібна системна робота в напрямку 

бібліотечно-бібліографічного навчання. На педагогічних радах, засіданнях 

методичних об’єднань висвітлювалася проблема виховання інформаційної 

грамотності учнів. 

Було розроблено перспективний план такої роботи та виділено наступні 

напрями: 

– бібліотечні уроки, практичні заняття з основ бібліотечно-

бібліографічної та інформаційної грамотності школяра; 

– інформаційний лікбез для батьків та вчителів.

Показником інформаційної культури є пізнавальна активність й уміння

орієнтуватися в освітньому просторі. Ці якості відкривають для школярів 

перспективу отримання належної професійної підготовки, а також можливість 

продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Практичні заняття з основ 

бібліотечно-інформаційної грамотності потрібні для того, щоб вони не стали 

разовими, а продовжувалися усе життя. Враховуючи те, що дитина 

в середньому буває в бібліотеці від 5 хв. до 3 год. на тиждень, з учителем вона 

спілкується до 30 год. на тиждень, а весь інший час – з батьками і ровесниками, 

виховання у неї інформаційної культури та грамотності лягає на плечі батьків і 

вчителів. 

Виконання поставленої мети залежить, насамперед, від організації 

комплектування бібліотечного фонду, адже якісний та кількісний його склад 
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відповідає потребам учнів і педагогів, безпосередньо впливає на реалізацію 

завдання школи – навчання та виховання учнів, надання їм оптимальних 

можливостей для отримання різнобічної освіти й високої культури. 

У розвитку читацьких інтересів учнів важливу роль відіграють почуття та 

емоції. А тому, підбираючи літературу для читання, потрібно це враховувати. 

При повторному обміні книг, в ході бесіди, необхідно цікавитися чи 

сподобалася книга, чим саме. З часом у бібліотекаря формується уявлення про 

даного читача і його читацький інтерес. Рекомендуючи ту чи іншу книгу, 

потрібно допомагаю знайти учневі те, що йому потрібно, і одночасно привчаю 

читача свідомо формувати свої інтереси та бажання. Рекомендаційна бесіда 

з одним читачем часто перетворюється на перевірочну бесіду з іншим, тому що 

діти цього віку дуже емоційні, вони хочуть поділитися враженнями від 

прочитаного, і разом з тим дають свою оцінку твору. У формуванні читацьких 

інтересів підлітків є свої особливості. Підлітків цікавить світ пригод та 

фантастики, книги про життя дітей, класична література, різноманітні 

енциклопедії та словники. 

Старший шкільний вік є періодом досягнення не лише фізичної, а й 

розумової зрілості. Це період мрій, шукань, випробування своїх сил, захоплень 

і розчарувань, які породжуються труднощами у досягненні мети. 

Важливу роль у розвитку шкільної бібліотеки грає аналітична діяльність. 

Суть бібліотечного моніторингу полягає у спостереженні за змінами в роботі 

бібліотеки, інноваційними процесами. Це дає змогу оцінити рівень бібліотечної 

діяльності що дасть змогу планувати її напрямки роботи, аналізувати показники 

діяльності бібліотеки. 

Серед старшокласників було проведено дослідження на тему: «Яким 

пріоритетам у розвитку шкільної бібліотеки ви віддаєте перевагу?». Результати 

наступні: 

– 85% опитаних вважають, що випереджальним фактором і гарантом

подальшого розвитку бібліотеки є комп’ютеризація та впровадження нових 

інформаційно-комунікаційних технологій для того, щоб бібліотека по-

справжньому могла стати бібліотечно-інформаційним центром; 

– 45% користувачів віддають перевагу автоматизації окремих 

бібліотечних процесів, в тому числі встановлення копіювальної техніки; 

– 35% бажали б поповнити фонд бібліотеки. Для них книга – основне

джерело інформації та знань; 

– 10% вважають, що бібліотека ефективно задовольняє інформаційні

потреби завдяки різним носіям інформації. 

Було проведено аналіз читацьких формулярів учнів всіх класів за 2016–

2017 н. р. за віковими групами: середніх та старших. З’ясувалося, що у 

середньому 1 читач відвідав бібліотеку 47 разів. Звичайно, що не всі однаково, 

хтось 18 разів, а дехто і всі 75. Середня книговидача по школі становить 

39 книг. 

Добровільна участь у справах бібліотеки – важливий принцип організації 

читацького активу. Участь у роботі бібліотечного активу робить час учнів 

змістовнішим, розширює їхній кругозір. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
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Багато залежить і від того, якою літературою розкривається фонд. Діти 

насамперед кидають свій погляд на нові книги, а вже коли дитину зацікавила 

тема, то бібліотекар може запропонувати всі книги, які є у фонді на цю тему. 

І це уже перевірено, дитина буде читати читану-перечитану книгу, в іншому 

випадку бібліотекар ніколи не зацікавив би її цією книгою, хоч би яка змістовна 

і цікава бесіда була проведена з маленьким читачем. 

Великого значення у розвитку читацького інтересу школярів набувають 

їхні зустрічі з сучасними поетами. Живе слово письменника глибоко западає 

в душі дітей і залишає слід на все життя. Так кілька років тому в шкільній 

бібліотеці було проведено зустріч з письменницею, вихідцем із сусіднього села 

Жабянка, автором книг «Джерелиця» та «Джерело» Вірою Носенко. 

Однією з найбільш ефективних форм пропаганди літератури та 

формування читацьких інтересів є книжкова виставка. На виставці читач бачить 

водночас кілька книг, може безпосередньо ознайомитися з ними, переглянувши 

їх de visu. 

Бібліотека була і буде джерелом духовності та моральності людства. 

Потреба у хорошій, цікавій книзі буде завжди. І обов’язок бібліотекаря – 

донести це до серця кожного читача. 

Отже, за допомогою різних методів та форм роботи досягається основна 

мета – підвищення інтересу дітей до читання, розширення світогляду 

користувачів бібліотеки, формування творчих якостей та культури читання, 

бібліотечно-бібліографічних знань. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕТЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Современное общество рассматривает IT-технологии как способ 

получения и передачи одного из важнейших ресурсов своего развития – 

информации. Стремясь к максимальному удовлетворению своих 

информационных потребностей, общество разрабатывает новые формы и 

методы передачи информации, платформой для которых выступают интернет-

технологии, позволяющие аккумулировать большие массивы информации и 

предоставлять доступ к ним в режиме он-лайн, преодолевая тем самым 

временные и географические границы. И если в начале всеобщей эры 

автоматизации надежными и наиболее авторитетными источниками хранения 

социально-значимой для развития общества информации считались 

электронные библиотеки (репозитории), то сегодня, с учетом социально-

культурных, политических, экономических изменений, оказывающих влияние 

как на формы хранения информации, так и на способы ее использования в 

процессе коммуникации, на первое место выходят социальные сети. Молодежь 

выбирает последние как наиболее удобный для себя канал получения 

информационно-развлекательного контента, отражающего их образ жизни, 

мышление, поведение. 

Наиболее популярной социальной сетью в Республике Беларусь является 

«ВКонтакте». Согласно статистике сайта targeting.by на ноябрь 2015 г., 

социальной сетью ВКонтакте ежемесячно пользуются 2,5 млн белорусов, более 

чем 1,6 млн – ежедневно, из которых аудитория мобильного сегмента 

социальной сети составляет более 1,4 млн пользователей. Студенты в возрасте 

от 15 до 24 лет – основная аудитория, имеющая свои персональные страницы в 

социальных сетях и активно использующая информационный контент для 

коммуникационных процессов [1]. 

Социальные сети как феномен «массовой коммуникации», представляют 

собой платформу для позиционирования отдельно взятого лица или 

продвижения товаров и услуг коммерческих и некоммерческих учреждений и 
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организаций. Они становятся неотъемлемой частью маркетинговой политики 

организаций, ориентированных на удовлетворение потребностей человека, в 

том числе и в рамках предоставления ему информации как наиболее 

востребованного продукта для его личностного и профессионального развития. 

И если коммерческие организации рассматривают социальные сети как способ 

продвижения товара к потребителю с целью получения определенного 

материального дохода, то некоммерческие, в том числе и социально-

культурные учреждения, такие как театры, музеи, дома культуры, библиотеки, 

стремятся позиционировать свои товары и услуги в рамках образовательных, 

социально-культурных программ и проектов, реализуемых как на уровне 

отдельно взятого государства, так и в рамках политики международных 

организаций и объединений. 

Исследовательский интерес в данном контексте вызывает использование 

персональных страниц в социальных сетях библиотеками учреждений высшего 

образования для позиционирования себя как образовательных и  досуговых 

центров для студенческой молодежи. Объектом нашего исследования является 

взаимодействие сотрудников библиотеки с пользователями, посредством 

официального сообщества библиотеки Белорусского государственного 

университета культуры и искусств в «ВКонтакте» [2]. 

С развитием интернет-технологий, взаимодействие библиотеки со 

студенческой аудиторией становится более затрудненным и требует разработки 

новых форм и методов коммуникации. Студенты более расположены 

осуществлять поиск информации в интернет-пространстве, нежели в 

информационном пространстве библиотеки. Способствует данной тенденции и 

наличие в Интернете сайтов, предоставляющих свободный доступ к 

информационным массивам, порою даже с нарушением законодательства в 

области авторского права. В связи с этим, у студента формируется 

представление об отсутствии необходимости постоянно пользоваться услугами 

библиотеки в рамках организации своей образовательной и 

самообразовательной деятельности. Также взаимодействие сотрудников 

конкретной библиотеки осложняется не только наличием более современных 

способов передачи информации, но и конкуренцией со стороны идентичных 

социальных институтов, чьи персональные страницы/группы представлены в 

социальных сетях. 

С помощью персональной странички в социальных сетях, библиотека 

учреждения высшего образования может: размещать информацию о графике 

работы, проводимых мероприятиях (выставках, встречах); предоставлять 

доступ к фото-, аудио-, видеоматериалам, отражающим профессиональную и  

культурно-досуговую деятельность библиотеки; в разделе «Ссылки» размещать 

информацию об официальном сайте библиотеки и других университетских 

подразделениях; благодаря разделу «Статистика» анализировать состав, 

возраст, интересы посетителей, подстраивать наполнение группы под запросы 

целевой аудитории; получать обратную связь от пользователей через раздел 

«Обсуждения», а также через комментарии и «лайки». 
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Для привлечения потенциальных пользователей и повышения своего 

имиджа на рынке информационных услуг и продуктов, библиотеке в 

социальных сетях необходимо: размещать информацию о своем фонде и новых 

книжных поступлениях; давать возможность «жителям сети» высказывать свои 

мнения о деятельности как всей библиотеки, так и отдельно взятого 

подразделения, или о направлении ее деятельности; своевременно предлагать 

своим пользователям актуальную информацию в рамках их образовательной и 

досуговой деятельности (например, предоставлять информацию о новых 

направлениях в музыкальной сфере, сфере шоу-бизнеса и т. д.); создавать 

интересный, запоминающийся, привлекающий внимание информационный 

контент, который необходимо сопровождать подходящими к теме фото, аудио-, 

видеоматериалами, а также ссылками на другие источники информации. 

С целью повышения посещаемости библиотеки Белорусского 

государственного университета культуры и искусств, была создана группа 

«Библиотека БГУКИ», которая на 28 июня 2017 г. насчитывает 

841 участника [2]. Участники группы, большинство из которых студенты и 

профессорско-преподавательский состав университета, имеют возможность 

задавать интересующие вопросы через раздел обсуждений «Вопрос 

библиотеке», оставлять свои просьбы и пожелания в разделе «Ваши замечания 

и предложения», просматривать фотографии мероприятий и выставок, 

проводившихся в библиотеке, читать факты о всемирно известных писателях и 

книгах. Также сотрудники библиотеки размещают в группе информацию о 

ресурсах, как собственной генерации, так и о тех ресурсах, доступ к которым 

приобретен на определенный промежуток времени. Интерес представляет 

информация об услугах (электронная доставка документов для научно-

исследовательской деятельности аспирантов и профессорско-

преподавательского состава), выставках и проектах, проводимых в Республике 

Беларусь и в городе Минске, направленных на популяризацию культуры 

чтения. 

Несомненным плюсом является использование администраторами 

группы интерактивных форм работы с посетителями. Интерактивность в 

рамках деятельности библиотеки рассматривается как способ взаимодействия в 

режиме беседы, диалога между библиотекарем и пользователем, 

пользователем-пользователем. Своего рода интерактивной формой в данной 

группе является проект «Книжный вызов – 2017», который призван повысить 

интерес к библиотеке с помощью мотивации к чтению через соревнование 

пользователей друг с другом и обмена мнениями о прочитанных книгах. 

На наш взгляд, для увеличения привлекательности сообщества 

библиотеки БГУКИ, администраторам необходимо: изучать информационные 

потребности своих пользователей через проведение различных опросов; 

предоставлять информацию, содержание которой способно вызвать «живую» 

полемику; создавать и поддерживать постоянные рубрики (например, «Этот 

день в истории библиотеки», «Личность писателя», «Преподаватели читают» 

(к примеру, интерес представляет проект «Любимые книги преподавателей 

БГУКИ» (http://www.buk.by/libbuk/?p=3705), который, к сожалению, не 
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пополняется новыми статьями); проводить виртуальные конкурсы, 

литературные квесты с поощрительными призами от библиотеки (подарки – 

фирменная продукция библиотеки); предлагать студентам быть соавторами или 

авторами постов («Литературные исследования и расследования»); размещать 

материалы, предлагаемые профессорско-преподавательским составом для 

самостоятельного изучения студентами учебных дисциплин (это могут быть 

материалы по учебным дисциплинам, представляющие интерес для широкой 

аудитории, например, материалы по истории искусств, семиотике, философии и 

культурологии). 

Таким образом, с учетом развития современных информационных 

технологий, наблюдается постоянно возрастающий интерес со стороны 

молодежи к информационному контенту, генерируемому самими же 

пользователями социальных сетей. Социальные сети рассматриваются не 

только как средство организации коммуникаций, но и как средство 

позиционирования и продвижения организациями своих продуктов и услуг. 

Поэтому для привлечения внимания к своей деятельности как информационно-

образовательного и досугового центра и популяризации результатов своей 

профессиональной деятельности, библиотеки учреждений высшего 

образования, в том числе и библиотека Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, создают свои официальные группы 

(сообщества), позволяющие осуществлять коммуникацию как с реальными, так 

и с потенциальными пользователями, посредством генерации актуального и, 

что важно, полезного для студентов информационного контента, способного 

привлекать их внимание и конкурировать с подобными сообществами и 

группами. Для этого необходимо использование инновационных форм и 

методов коммуникационного взаимодействия, позволяющих раскрывать 

ресурсный и  культурный потенциал библиотеки для студенческой молодежи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕМОЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ ДО 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПУБЛІЧНИХ 

БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ 

Гарний інтер’єр в бібліотеці і заохочує до читання, і підсилює позитивні 

враження від книги, і викликає бажання повернутися в цю бібліотеку знову. 

Особливо справедливе це твердження щодо загальнодоступних бібліотек. 

У відвідувачів бібліотек наукових або навчальних мотивація до читання вище. 

А ось для тих, хто відвідує бібліотеку загальнодоступну, читання − це скоріше 

різновид дозвілля та відпочинку. Не слід забувати, що публічна бібліотека 

доступна всім верствам населення. Кожен конкретний відвідувач шукає від 

візиту в бібліотеку своє. До кожного з них необхідно знайти свій підхід. 

І кожному бібліотека повинна сподобатися. Ні велика кількість комп’ютерної 

техніки, ні багатий книжковий фонд не замінять відвідувачеві атмосфери 

теплоти і затишку. Цю атмосферу створюють працюючі в бібліотеці люди і 

дизайн інтер’єру [1]. 

Важливим кроком до розуміння аспектів від яких залежить створення 

комфортного інформаційно-комунікаційного середовища є дослідження 

емоційного дизайну і зокрема ідеї Дональда Нормана, одного з засновників 

NielsenNormanGroup, колишнього віце-президенту корпорації Appleта 

дослідника в галузі когнітивної науки, дизайну і юзабіліті. Він пропонує модель 

у своїй книзі, «Емоційний дизайн: Чому ми любимо (або ненавидимо) 

повсякденні речі». За його словами, існує три рівні когнітивного сприйняття: 

інтуїтивний (visceral), поведінковий (behavioral) і рефлекторний (reflective). 

Обробка інформації на тому чи іншому когнітивному рівні дає людині різну 

інформацію про навколишній світ і досвід взаємодії з ним. Д. Норман навіть 

стверджує, що «Людині притаманна прихильність до певних місць: улюблені 

куточки наших будинків, улюблені місця, улюблені види». Для багатьох 

читачів, бібліотека також улюблене місце, пов’язане зі спогадами і почуттями, 

і це дозволяє застосувати теорію Д. Нормана до бібліотек. Використовуючи 

інтуїтивні, поведінкові і рефлекторні принципи для оцінки і переорієнтування 
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свого фізичного простору, бібліотекарі матимуть можливість виявити 

незадоволені потреби споживачів інформації в межах їх спільноти, а також 

можливі підходи до дизайну для задоволення цих потреб. 

Інтуїтивний рівень когнітивного сприйняття як первинна відповідь, 

реакція організму, на наявну сенсорну інформацію. На цьому рівні сигнали з 

навколишнього середовища інтерпретуються несвідомо. У списку Д. Нормана 

такі речі як тепло, комфортне освітлення, гармонійна музика та інші звуки, 

симетричні об’єкти, усміхнені обличчя, солодкі смаки і запахи, мають 

тенденцію призводити до позитивної реакції. В той час як темрява, дуже високі 

або низькі температури, натовпи людей, гострі предмети, різкі звуки, або гіркий 

смак як правило, призводять до негативних реакцій. Саме на інтуїтивному рівні 

формуються перші враження читача від бібліотеки. Принципи інтуїтивного 

сприйняття є вродженими для людей. Вони засновані на «початкових реакціях» 

і «безпосередньо емоційному впливі». З використанням цих фізичних 

особливостей можна гарантувати позитивні реакції споживача щодо 

відвідування публічної бібліотеки. Таким чином, проектування входу до 

бібліотеки може бути цінним першим кроком, щоб спонукати користувачів 

побачити бібліотеку по-новому. Чим більше бібліотеки будуть досліджувати 

свої власні фізичні середовища, тим краще вони зможуть адаптувати свої 

приміщення до потреб місцевої громади. 

Поведінковий рівень дизайну є найбільш помітним при взаємодії 

середовища та користувача і включає в себе емоції, які має людина при 

відвідуванні приміщення бібліотеки. Зовнішній вигляд не має принципового 

значення, на цьому рівні, і продуктивність під час експлуатація приміщення 

стає більш важливою. З трьох рівнів емоційного дизайну, бібліотеки були 

найбільш успішними в реалізації поведінкового дизайну в своїх приміщеннях. 

Виділено чотири принципи поведінкового дизайну: функціональність, 

зрозумілість, зручність і простота використання, фізичне відчуття. 

Функціональність являє собою відповідність між призначенням продукту 

і потребою в ньому у користувача. Тому хороший дизайн буде відповідати 

цілям користувача. Функціональність може застосовуватися як до речей, так і 

до послуг які необхідні користувачам, але ніяк не пов’язані с бібліотекою. 

Принцип зрозумілості передбачає, що концепція дизайну середовища та 

технічних засобів повинна бути інтуїтивно зрозуміла користувачу бібліотеки та 

застосовуватись ним за призначенням. Наступний принцип поведінкового 

дизайну: зручність і простота. Щодо питання про юзабіліті, продукт повинен 

функціонувати тільки так як це передбачається, і бути зрозумілим та придатним 

для використання. Принцип фізичного відчуття має на увазі враження, які 

виникають у користувачів від дотиків при користуванні бібліотекою. 

Рефлекторний рівень по Норману відбиває культуру, досвід і спогади, що 

впливають на людину в пізнавальній діяльності, інтерпретації, розумінні 

і міркуваннях. Таким чином, рефлексивний дизайн повинен бути націлений на 

«довгострокові відносини» і почуття задоволення від користування 

бібліотекою [2]. 
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З огляду на вищенаведене застосування принципів емоційного дизайну до 

фізичних просторів публічних бібліотек України відкриває нові можливості для 

формування інформаційно-комунікаційного середовища публічних бібліотек 

України та розширює напрями функціонування бібліотек як 

соціокомунікативних установ. 
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У сучасному інформаційному світі професія бібліотекаря є досить 

важливою і необхідною, незважаючи на поступове «згасання» інтересу до 

бібліотек зі сторони молодого покоління. Зараз вже недостатньо бути просто 

грамотним фахівцем, що володіє методикою роботи з традиційними 

довідковими та бібліографічними матеріалами, наявними в бібліотеці. Все 

більшого значення набувають питання класифікації посадових функцій за 

ознаками подібності, відмінності, ступеня складності тощо. Аналіз процесів 

диференціації та інтеграції, які відбуваються в бібліотечній професії, дозволяє 

виявити особливості та визначити перспективи розвитку її окремих 

спеціальностей та спеціалізацій. У пропонованому дослідженні ми зосередимо 

увагу на професіограмі не просто бібліотекаря, а шкільного бібліотекаря, 

поділимося власним досвідом роботи в шкільній бібліотеці. 
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Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» [3], 

бібліотека – це інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, 

організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд 

документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого 

є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та 

інших потреб користувачів бібліотеки. Бібліотекар – працівник бібліотеки, який 

виконує комплекс операцій з формування бібліотечного фонду, обслуговування 

користувачів, створення та використання технічної бази, управління 

персоналом та бібліотекою [1]. Відповідно до Державного класифікатора 

професій (в редакції від 01.10.2015 р.) [2] посада бібліотекаря має код 

2432.2 (розділ 2 «Професіонали», підрозділ 24 «Інші професіонали», клас 243 

«Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, 

інформації та кінопрограм», підклас 2432 «Професіонали у сфері бібліотечної 

справи та кінопрограм», група 2432.2 «Бібліотекарі, професіонали в сфері 

кінопрограм»). 

Сьогодні склалася така ситуація, що важко визначити, хто такий 

шкільний бібліотекар, які функції він виконує? Шкільний бібліотекар і 

бібліотекар стали різними ланками. «На шкільного бібліотекаря поклалося 

багато завдань і вони дуже тісно пересікаються з освітою, хоча «освіта» нас 

вважає «культурою», а «культура» вважає, що ми працюємо в «освіті» – 

скаржаться співробітники шкільних бібліотек. Бібліотекар виконує більше 

функції «культури», а шкільний бібліотекар і «культури», і «освіти», і 

бухгалтера, і психолога. 

Наразі підготовка шкільних бібліотекарів не здійснюється в жодному 

вищому навчальному закладі України. В той же час шкільний бібліотекар 

постійно працює у школі, та виконує як і бібліотечні функції, так і педагогічні. 

Він приймає участь у всіх шкільних заходах, педагогічних нарадах тощо. 

Більшість дітей взагалі, перший раз знайомиться з бібліотекою, як таким 

закладом, в школі. Малеча дуже любить дивитися журнали, нові цікаві 

надходження. «А як вони приходять зі своїми «проблемами», так ще і шкільним 

психологом працюєш…». 

Діяльність шкільної бібліотеки завжди спрямована на виховання в учнів 

інформаційної культури, всебічне сприяння підвищенню методичної 

майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та 

інформації про неї. Проводиться на належному рівні робота з інформаційним 

обслуговуванням читачів. 

Сьогодні у бібліотечній справі залишаються лише ті, хто має покликання 

до цієї професії, любить її, цінує, не дивлячись на невелику заробітну плату. 

Проте, залишаючись працювати в бібліотеках, вони зробили вибір, який на ділі, 

а не на словах доводить їх відданість духовній культурі. Тому хочеться 

привернути увагу до професії шкільного бібліотекаря, показати, що шкільна 

бібліотека – це не тільки культура, а ще і освіта, психологія. Своєю роботою 

шкільні бібліотекарі допомагають здійснювати державну програму «Нова 

українська школа» та продовжувати прищеплювати любов дітей до книги, 
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читання, вчити правильно користуватися книгою, орієнтуватися в 

інформаційному просторі. 
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КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ 

БІБЛІОТЕКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Актуальність дослідження. Світова спільнота визнає читання 

найважливішим елементом культури, інструментом підвищення 

інтелектуального і духовного потенціалу людства. Проблеми державної 

і громадської підтримки читання ставляться в один ряд з найважливішими 

пріоритетними завданнями, таких як безпека країн світу, збереження і розвиток 

національних культур. В Україні в даний час склалася тривожна ситуація щодо 

читання, особливо критичною вона є з найбільш активною та прогресивною 

частиною населення – юнацтвом та молоддю. Стереотипне уявлення, та 

і відповідна йому реальність української бібліотеки сприяє зменшенню частки 

її постійних відвідувачів. Натомість у наш час популярними стали так звані 



23 

«вільні простори» та «антикафе». Виникає питання: чому? Більшість бібліотек 

України сьогодні не є модернізованими та такими, куди б хотілося прийти у 

вільний час людині ХХІ століття. Одні з причин – мізерне державне 

фінансування бібліотечної справи та стереотипні переконання щодо віддачі від 

її успішного розвитку. Проте на нашу думку, починати якісні зміни тут 

потрібно з докорінної перебудови у мисленні як співробітників бібліотек, так і 

відвідувачів, інвесторів, державної влади. 

Метою дослідження є висвітлення креативних підходів в організації 

простору сучасної української бібліотеки на основі світового досвіду. 

Наведемо три приклади креативних підходів в організації простору 

сучасної бібліотеки у різних країнах світу. 

Освіта у забезпеченій Данії – це головна турбота та інвестиція у майбутні 

покоління. Тож у Скандинавії завдяки цьому виникли цікаві установи, де 

видача книжок та медіаносіїв на абонемент відійшла на другий план. 

DOKK 1 – так називається гідний подиву об’єкт цілком по-новому 

розроблених бібліотечних будівель в Європі. Вони стали місцем зустрічі усіх, 

хто прагне знань. Центральна головна бібліотека промислового та портового 

міста Орхус, що на півдні Данії, функціонує як соціальне місце зустрічі для всіх 

громадян. DOKK 1 височіє там як футуристична космічна станція: відкрита 

вдень та вночі, де з великим задоволенням зустрічається молодь та люди 

старшого віку. Трансформація бібліотеки у сучасний центр знань вдалася 

успішно. 

Тут можна не лише брати на абонемент книжки, CD та DVD-диски, а й 

продовжити дію власного паспорта, здати податкову декларацію про доходи 

або ж подати заявку на видачу водійського посвідчення. Під час очікування 

громадяни читають, навчаються або займаються іншими видами 

інтелектуальної діяльності, тому це виглядає дуже небюрократичним. Усе – для 

безкоштовного користування та оснащене за найновітнішими технічними 

стандартами, включно з 3D-принтером. У бібліотеці можна заглибитися у світ 

детективів, послухати музику або пограти в шахи. 

Також тут є гральні майданчики і для дітей, де вони можуть почувати 

себе абсолютно вільно, читальні місця з видом на порт і зони тиші для 

навчання. Все це надає будівлі характеру відкритого для світу місця зустрічі. 

Директор Кнуд Шульц вбачає майбутнє у навчанні, що триває впродовж 

усього життя, та обміні знанням між поколіннями, що стало основним 

завданням бібліотеки. Майстерня-кав’ярня зі швейними машинками та 

професійними інструментами також належить до головного оснащення 

DOKK 1. Тут молоді люди можуть вчитися у старшого покоління, приміром, як 

полагодити тостер, що вийшов з ладу, а не купувати новий [1]. 

Найменша бібліотека в світі розташувалася в телефонній будці. Всім 

відомі червоні телефонні будки в Британії поступово втрачають свою 

актуальність, оскільки у зв’язку з популярністю мобільного зв’язку, 

звичайними телефонами люди вже практично не користуються. Оператор 

зв’язку «British Telecom» придумав цікавий вихід із ситуації. Вони почали 
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продавати телефонні будки всім охочим, після чого британці роблять з них 

комори, душові і навіть бібліотеки. 

В одному маленькому містечку Уестбері-саб-Мендіп, місцеві жителі 

викупили одну з будок за символічну ціну в 1 фунт і зробили з неї найменшу 

бібліотеку в світі. Бібліотека працює цілодобово, тому в будь-який час доби, 

будь-хто може почитати в ній улюблену літературу. І навіть вночі всередині 

бібліотеки є освітлення для любителів почитати у нічний час. У ній 

представлено більше 100 найменувань різної літератури, в тому числі і DVD 

диски. Жителі міста поступово поповнюють бібліотеку, а якщо беруть почитати 

книгу додому, то обов’язково повертають. 

Населення міста налічує всього 800 осіб, але бібліотека має дуже велику 

популярність і часто, щоб потрапити туди, потрібно відстояти чималу чергу [2]. 

Бібліотека Ліюань, Китай. Примітна вона, насамперед, тим, що 

розміщується не в центрі міста, як це зазвичай буває, а біля села Хуайжоу. Це 

справжній книжковий храм, який зовні нагадує стародавню фортецю. 

Складається спорудження зі скла, а також з 45 тис. дерев’яних прутів. Столів і 

навіть стільців в цій бібліотеці немає. Зате читачі можуть розташуватися на 

циновках (цупкі плетені вироби із соломи чи очерету), що знаходяться на 

терасах, у які вбудовані книжкові полиці. Електрики тут немає, а освітлюється 

бібліотека виключно сонячними променями, які проникають через прозорий 

скляний дах. І саме тому заклад закривається досить рано: о 16:30. 

Скляні стіни бібліотеки зовні вкривають гілки, зібрані просто на місці її 

спорудження. Вона знаходиться на невеликій відстані від селища – так 

зроблено спеціально, щоб читач трохи пройшовся та освіжив свої мізки, перш 

ніж братися за книжку [3]. 

В організації простору цих бібліотек застосовано той чи інший 

креативний підхід, який стимулює високу відвідуваність та популярність їх 

серед молоді. На нашу думку, в даному випадку діє принцип своєрідного УТП. 

УТП (Unique Selling Proposition) – це сформована характеристика товару 

чи послуги, яка виділяє їх з ряду аналогічних і служить для клієнта стимулом 

обрати той чи інший продукт/послугу [4]. Метод УТП відомий що з 40-х рр. 

ХХ ст. та пов’язаний із стратегією диференціації, ринковим позиціонуванням та 

просування товару або послуги на ринку. 

З досвіду зарубіжних колег ми бачимо, що аби мотивувати людей 

приходити до бібліотек, потрібно шукати нові підходи в організації їх простору. 

Вищеописані проекти реалізовані за участі молодих працівників. Саме тому 

якісні зміни можуть відбуватися лише за умов зацікавленості у цьому перш за 

все персоналу, який міг би трансформувати типові українські бібліотеки 

«в застої» у місця, де б збиралися діти, підлітки та молодь. Адже саме ці 

категорії населення формують майбутнє держави. Проте для того, щоб 

допомогти їм у цьому, необхідно якомога активніше розвивати, адаптувати та 

модернізувати один з найбільш інтелектуально-містких осередків – бібліотеки. 

На нашу думку, у місцях, що надихають, здобувати знання – це справжнє 

задоволення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРЕСУ МОЛОДІ ДО ЧИТАННЯ 

Актуальність теми. На сьогоднішній день спостерігається глобальне 

падіння інтересу до читання, особливо серед молоді, що пов’язано з бурхливим 

розвитком комп’ютерних технологій. Подібна ситуація складається в усьому 

світі і наша країна не стала виключенням. 

У сучасному світі вже давно стало модним вести здоровий спосіб життя: 

правильно харчуватися, відмовитися від вживання алкоголю і паління, 

займатися спортом або просто робити зарядку. А як же зарядка для розуму?! 

Адже тренувати власний розум так само важливо, як і тренувати своє тіло. 

Одне без іншого гармонійно існувати не може. 
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Зниження зацікавленості читанням як у способі інтелектуального, 

духовного відпочинку можна пояснити не лише надмірним захопленням 

Інтернетом, комп’ютерними розвагами, музикою, але й тим, що бібліотеки все 

більше віддають перевагу інформатизації і менше уваги приділяють своїм 

родовим функціям, адже бібліотеки – це установи, в яких формуються читацькі 

смаки, культура читання тощо. 

В ході проведення дослідження були висунуті наступні гіпотези: 

– приходом високих технологій люди, а особливо молодь, забули про

книжки; 

– збільшення ролі електронних документів кардинально не змінює

головної функції бібліотек як гарантів загальнодоступної інформації. 

Мета дослідження – спростувати або підтвердити висунуті гіпотези, 

з’ясувати роль книги серед інших джерел інформації для обґрунтування засобів 

впливу на популяризацію, підняття її престижу та читання взагалі. 

Об’єкт дослідження – діти та юнаки віком від 10 до 20 років. 

Предмет дослідження – читання в інтерпретації дітей та юнаків, їхні 

читацькі уподобання та потреби в інформації, місце книги, читання, бібліотеки 

в житті сучасного підростаючого покоління. 

Завдання: 

 визначити картину читацьких інтересів; 

 сформулювати чітке уявлення про характер читання дітей та 

юнацтва, його обсяг та зміст; 

 виявити книги та авторів, котрі популярні у підлітків; 

 показати корисність читання книжок. 

Науковцями доведено, що читання – це складна і унікальна діяльність 

людини, яка дозволяє індивіду відтворити в суб’єкті досвід особистісного й 

самосвідомого розвитку. 

В останні роки молодь усе рідше відвідує бібліотеки і якщо бере до рук 

художню літературу, то лише ту, яка входить до навчальної програми. 

Чи замислювалися ви колись, для чого ми читаємо книжки? Звичайно для 

того, щоб про щось дізнатися, долучитися до того, чого ніколи не бачили й не 

чули. Отже, забезпечувати процес людського пізнання, надання інформації – це 

основна функція книжок. 

У наше століття комп’ютеризації, прискорення ритму життя люди 

прагнуть робити все швидко, тому замість того, щоб вмоститися в зручному 

кріслі з чашкою кави і гортати сторінки улюбленої книги кілька вечорів 

поспіль, більшість обирає перегляд стрічки. 

Можливо ви теж належите до числа людей, хто вважає ніби сучасні 

покоління, ті, хто навчаються зараз в школі або інституті, стали менше читати 

і займатися самоосвітою. Можливо ви маєте рацію, але на чому грунтується 

таке переконання? 

Може, сучасне читання – це не обов`язково сидіння над книгою, або 

якимось іншим засобом «паперового» навчання? 

Ніхто не замислювався над тим, що молодь не читає паперові книги у тій 

кількості, в якій би хотілося, а слухає аудіокниги або читає електронні книги. 
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А все через сучасне життя людей. Таке стрімке, швидке, ні хвилини спокою. 

Хто може похвалитись тим, що може виділити хоча б один день для своєї душі, 

для самого себе? Мабуть ніхто. Тому і були створені такі дива техніки як аудіо- 

та електронні книги. Якщо з аудіокнигами все більш менш ясно (їх випускають 

спеціальні студії і продукцію можна відстежити за продажами в магазинах). 

З електронними книгами ситуація складається дещо складніше. Їх може робити 

будь-хто, у кого є комп’ютер і відповідне програмне забезпечення. Подібні 

програми легко знайти і безкоштовно завантажити з Інтернету. Тому практично 

неможливо простежити шлях такого видання. Якщо лише читач сам не вкаже 

в якомусь опитуванні, що читав цю книгу. Тексти в .pdf, .doc і інших подібних 

форматах відстежити взагалі неможливо, тому що це сьогодні у переважній 

більшості найпоширеніші формати «самвидаву» всього, що можна вмістити в 

домашній сканер. 

Ще одне віяння нового часу – книги, які можна читати в телефоні. Їх теж 

якось прийнято не помічати. І вважають, що це якась не така література. Так 

все ж, чи стали ми менше читати? І чи так вже й мало читає зараз молодь? 

Подібні розмови ведуть, як правило, люди, які погано орієнтуються в даному 

питанні. Для них – якщо людина йде з навушниками – це або глухий зі 

слуховим апаратом, або меломан. Думок про те, що людина в даний момент 

може вивчати класичну літературу, в голову не приходить. Така ж ситуація зі 

ставленням до читання з екрану телефона, комп’ютера або планшета. 

Сучасний підліток – споживач комп’ютерних продуктів, особистість, 

орієнтована на сприйняття віртуальної, а не вербальної інформації. 

Сьогоднішньому школяреві потрібно, щоб інформація подавалася яскраво, 

динамічно, і бажано коротко. 

Ставлення підлітків до читання в останні роки починає змінюватися 

в позитивну сторону. Сприяють цьому гаджети, які пропонують зручні 

електронні варіанти книг. Про те, які книги читають підлітки сьогодні і чому 

вибір зупиняється саме на них і піде мова далі. 

Процес читання – це особистий діалог читача з книжкою. До зустрічі 

з нею треба готуватися! А ще її можна перечитувати в різні періоди життя й 

щоразу відкривати для себе щось нове! Адже змінюємося ми, змінюється й 

наше сприйняття книжки. 

Отже, що ж зараз читає сучасне молоде покоління, окрім обов’язкових за 

шкільною програмою творів? 

Хоча на смак та колір, як говориться, товаришів немає, але читацький бум 

з приводу виходу нового фільму за романом Стівена Кінга «Воно» відіграв 

значну роль у житті багатьох людей. Після перегляду фільму багато дітей 

середнього та старшого шкільного віку наважилися прочитати книгу і за 

результатами опитування 71% відповіли, що книга виявилася набагато кращою 

за екранізацію. 

Популярними серед школярів цього віку книги відрізняються своєю 

різноманітністю, різнобарвністю почуттів та колоритністю. 

Багато з них зберігають свої позиції на поличці «популярних книг» 

останні 5 років. Це такі книги як «Сто років самотності» Габрієля Гарсіа 
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Маркеса, Джейн Остін «Гордість і упередження», Брем Стокер «Дракула», 

«Хоббіт» Джона Толкіна та багато інших. 

Також дуже швидко, порівняно з минулими роками, популярність 

набирають такі твори: Стівен Кінг «Воно», Френсіс Скотт «Великий Гетсбі», 

Івлін Во «Вітер у верболозі», Еріх Марія Ремарк «На західному фронті без 

змін», Чарльз Діккенс «Великі сподівання» та Террі Пратчетт «Варта! Варта!». 

У даному дослідженні можемо виділити 10 книг, які спроможні змінити 

світогляд та навіть саме життя людини: 

1. Біблія.

2. «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері.

3. «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова.

4. «Сто років самотності» Габріеля Гарсії-Маркеса.

5. «Портрет Доріана Грея» Оскара Уайльда.

6. «Над прірвою в житі» Джерома Девіда Селінджера.

7. «Старий і море» Ернеста Хемінгуея.

8. «Три товариші» Еріха Марії Ремарка.

9. «Алхімік» Пауло Коельо.

10. «Тигролови» Івана Багряного.

Висновки. Прослідковується деякий збіг, можливо це відбувається тому,

що діти нового покоління намагаються зрозуміти та осягнути все й одразу. Щоб 

стати такими, якими їх хочуть бачити батьки, щоб показати їм свою вдячність. 

А може вони хочуть змінитися заради себе. Завжди знайдеться причина, але 

наше завдання полягає у тому, щоб ці діти не змінилися у «містера Хайда», ми 

повинні популяризувати, висвітлювати ту літературу, ті книги, ті твори, які 

дають силу жити, бачити красу та магію нашого безмежного Всесвіту. 

І нарешті, книга була, є і буде – найціннішим багатством людства. 

Починаючи з тих пір, як люди навчилися писати і всю свою мудрість довіряти 

книгам. Бо книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути 

в майбутнє. 

Список використаних джерел 

1. 20 книг, які спроможні змінити життя та світогляд людини

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://teenreadingtoday.blogspot.com/2015/04/20.html. – Назва з екрана. 

2. Книжки, що успішно руйнують дорослі стереотипи про дитяче

читання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://litakcent.com/2017/07/12/knizhki-shho-uspishno-ruynuyut-dorosli-stereotipi-

pro-dityache-chitannya/. – Назва з екрана. 

3. Просування читання та залучення читачів: сучасні підходи і

можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.kherson.ua/prosuvannya-chitannya-ta-zaluchennya-chitachiv-suchasni-

pidhodi-i-mozhlivosti.htm. – Назва з екрана. 



29 

4. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. –

Київ : Рад. шк., 1976. – Т. 2 : Як виховати справжню людину. – 473 с. – Назва з 

екрана. 

5. Сучасна картина читання юнацтва та молоді [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.4uth.gov.ua/library_science/sociological_study/ 

sociolog_reading.html. – Назва з екрана. 

6. Сучасна молодь читає книжки? [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://vorobus.com/2011/09/suchasna-molod-chytaje-knyzhky.html. – 

Назва з екрана. 

7. Що зараз читає молодь? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://wjournal.com.ua/shho-chitae-suchasna-molod.html. – Назва з екрана. 

8. Що читає сучасна молодь? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.romen.org.ua/novosti-goroda/scho-chitae-suchasna-molod.html. – Назва 

з екрана. 

УДК 021.4(438) 

Дворник А. П., 
студентка 6 курсу, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник: 

Воскобойнікова-Гузєва О. В., 
завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник 

МУЗИКОТЕРАПІЯ У БІБЛІОТЕКАХ 

Термін «музикотерапія» має греко-латинське походження і в перекладі 

означає «лікування музикою». Існує багато визначень поняття музикотерапії. 

Наведемо кілька з них. Музикотерапія – практика використання звуків, мелодій 

для відновлення рівноваги емоційного і покращення фізичного стану людини. 

Музикотерапія – це психотерапевтичний метод, заснований на цілющому 

впливі музики на психічний і фізичний стан людини. Музикотерапія – це 

контрольоване використання звуків і музики в лікуванні і реабілітації клієнтів, 

що являє собою діяльність, яка включає: відтворення, фантазування, 

імпровізацію за допомогою людського голосу і вибраних музичних 

інструментів чи прослуховування спеціально підібраних музичних творів. 

Сьогодні музикотерапія стала одним з найпопулярніших нетрадиційних 

способів лікування, тому в багатьох країнах відкриті центри музикотерапії. 
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Проводяться заходи з музикотерапії у різних бібліотеках світу, у тому числі 

і в Україні. 

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека двічі проводила арт-

терапевтичне заняття з метою максимальної соціалізації дітей та молоді 

з особливими потребами. Воно зорієнтоване на осіб, які мають подібні 

проблеми (дитячий церебральний параліч, розумова відсталість, затримка 

психічного розвитку, захворювання нервової системи, синдром Дауна). 

Під час заходу вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації для 

дітей та молоді з особливими потребами «Передзвін» брали участь у музично-

ритмічних рухах, вправах, іграх з використанням музики як засобу корекції 

різного роду відхилень. Захід сприяв задоволенню потреб у подоланні відчуття 

самотності, емоційній підтримці, творчому й осмисленому проведенні часу. 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей часто проводить заходи з 

музикотерапії для дітей та дорослих людей з особливими потребами. Що 

цікаво, бібліотека має перелік правил лікування музикою: 

 музична програма не повинна бути довшою 15-20 хв., і краще, якщо

це будуть мелодії без слів; 

 заспокійливим ефектом володіють звуки в середньому діапазоні

гучності; 

 не слід розшифровувати музику, вникаючи в її зміст. Треба її

сприймати «внутрішньо». Уявіть, що мелодія немов тече крізь вас, а ви 

розчиняєтеся в її звучанні. 

На сайті бібліотеки також наведено перелік музичних творів, які 

полегшують стан людського організму за допомогою їх прослуховування: 

 Зменшення почуття тривоги: Ф. Шопен «Мазурка», І. Штраус

«Вальс». 

 Зменшення дратівливості: Л. Бетховен «Місячна соната».

 Для загального заспокоєння, задоволення: І. Брамс «Колискова»,

К. Дебюссі «Місячне світло». 

 Зняття симптомів напруженості: І. С. Бах «Концерт ре-мінор для

скрипки». 

 Для зменшення головного болю, емоційної напруги: А. Хачатурян

Сюїта «Маскарад». 

 Для підняття життєвого тонусу, поліпшення самопочуття: Ф. Ліст

«Угорська рапсодія». 

Криворізька «Міська бібліотека для дорослих» 21.05.2015 р. провела 

чергове засідання Клубу за інтересами у формі концертної програми «Секрети 

лікування музикою». До бібліотеки завітали учні криворізької музичної школи, 

котрі на гітарах виконали різні за жанрами та стилем музичні композиції. На 

заході йшлося про те, що музика здатна впливати на рецептори шкіри, 

активізувати функції нервової системи, зменшувати больовий поріг, 

регулювати виділення гормонів, що знижує стрес, впливати на серцевий ритм 

і пульс, підвищувати і знижувати кров`яний тиск, знижувати м’язову напругу 

і покращувати координацію рухів. Усі присутні після концертної програми 
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обмінювалися думками щодо того, який вплив на організм людини мали 

прослухані музичні композиції: які твори радували, а від яких слухачі 

сумували, які збуджували, а які заспокоювали. 

Отже, українські бібліотеки різних рівнів вже мають досвід проведення 

заходів з музикотерапії. 
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НА ШЛЯХУ ДО РОЗБУДОВИ 

УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ВІКІПЕДІЇ 

На початку 2017 р. в Україні значно активізувалася діяльність 

з наповнення україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої 

енциклопедії Вікіпедія. 

Вікіпедія позиціонує себе як «вільна (free) енциклопедія». Матеріали 

Вікіпедії можна вільно створювати, використовувати, розповсюджувати та 



32 

вдосконалювати, що робить її частиною «вільної культури». Одним із базових 

принципів Вікіпедії є дотримання авторського права: до статей можна додавати 

тільки власний текст або ті матеріали, на які користувач має відповідні 

авторські права [1]. Слово «free» англійською мовою означає також 

«безкоштовний». У Вікіпедії немає рекламних банерів, тут не надаються платні 

послуги. 

Перша стаття українською мовою з’явилася у Вікіпедії на початку 2004 р. 

У березні 2013 р. україномовна Вікіпедія займала перше місце у світі за 

темпами зростання популярності [1]. За відвідуваністю цей сегмент всесвітньої 

інтернет-енциклопедії стабільно входить до двадцятки лідерів [5]. 

Сьогодні україномовна Вікіпедія перебуває на 16-му місці серед усіх 

мовних розділів, на 11-му місці – серед європейських мов та на 3-му місці – 

серед слов’янських [6]. 

Станом на 30 липня 2017 р. україномовна Вікіпедія має 366 718 

зареєстрованих користувачів, 39 адміністраторів. Загальна кількість сторінок в 

українській Вікіпедії – 2 148 598, редагувань – 20 972 727, завантажених 

файлів – 87 979. 

У лютому 2017 р. у відповідь на звернення Прем’єр-міністра України 

громадська організація «Вікімедіа України» розробила заходи, спрямовані на 

створення сприятливих умов для наповнення україномовного розділу 

Вікіпедії [4]. До цих заходів планується залучення різних органів влади та 

громадськості, а саме: 

– Міністерство культури України у співпраці з громадськими

організаціями планує створити електронний інформаційний ресурс культурної 

спадщини і культурних цінностей; 

– Мінекономрозвитку та громадські організації – забезпечити

супроводження законопроекту «Про авторське право та суміжні права»; 

– Міністерство освіти і науки України разом із громадськими

організаціями прийняли рішення внести зміни до навчальних програм з 

інформатики, географії, історії та літератури для учнів 8-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання україномовного 

розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія»; 

запровадити на базі вищих навчальних закладів щодо використання 

україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії 

«Вікіпедія»; сприяти проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт для 

україномовного розділу Вікіпедії; 

– Міністерство культури України, Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне 

агентство з питань електронного урядування, Держкомтелерадіо, обласна 

міська держадміністрації та громадські організації погодились сприяти  

проведенню української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить 

пам’ятки» з метою популяризації нерухомої культурної спадщини України [4]. 

Україномовна Вікіпедія містить багато статей, які у первісному вигляді 

було скопійовано з «Енциклопедії українознавства» (понад 6 тис.), 

«Української Радянської енциклопедії», «Довідника з історії України» (під ред. 
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І. З. Підкови та Р. М. Шуста) урядових та інших сторінок. У той же час деякі 

з цих статей були пізніше перероблені та розвинуті редакторами Вікіпедії, які 

також створили чи переробили чимало статей у повністю самостійні роботи. 

Українська Вікіпедія також містить найбільшу кількість статей про населені 

пункти України. 

Найкращими статтями української Вікіпедії є вибрані статті й вибрані 

списки, обрані користувачами як такі, що відповідають високому рівню якості, 

викладу матеріалу, досконалості, нейтральності, об’єктивності та відповідності 

науковим джерелам [1]. 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 14.01.2017 

№ 817/1/1-17 до листа громадської організації «Вікімедіа України» від 

10.01.2017 № 01-З/100117, доручення Київської міської державної адміністрації 

від 16.01.2017 № 1342 «Про заходи щодо розвитку україномовного розділу 

Вікіпедії», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

17.02.2017 № 1/9-83 «Щодо розвитку україномовного розділу Вікіпедії» Ректор 

Київського університету імені Бориса Грінченка професор В. О. Огнев’юк 

видав Наказ № 212 «Про затвердження заходів для розвитку україномовного 

розділу Вікіпедії» (від 30.03.2016 р.). Ці заходи передбачають залучення 

студентів та викладачів до написання та редагування статей у Вікіпедії. 

У цьому контексті актуалізується і участь студентів спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у спільній діяльності щодо 

розвитку Вікіпедії: як у межах навчальної, так і наукової роботи. 

Проведений нами аналіз показав, що сьогодні у вільній енциклопедії 

є близько 500 статей українською мовою, пов’язаних з інформаційною, 

бібліотечною та архівною справою. Умовно їх можна поділити на такі групи: 

– поняття, що стосуються бібліотечної та архівної справи України;

– бібліотечні та архівні установи;

– персоналії;

– статті із суміжних галузей знань, дотичні за проблематикою;

– фахові періодичні видання та підручники.

Зокрема, у межах дисципліни «Бібліотекознавство та історія бібліотечної

справи» одним із завдань самостійної роботи є підготовка статті про окрему 

бібліотеку для розміщення у Вікіпедії. 

Для того, щоб стати автором статті треба: 

– по-перше, зареєструватися,

– по-друге, переконатися у відсутності подібної статті,

– по-третє, перевірити, що предмет майбутньої статті відповідає

критеріям значимості, прийнятими у Вікіпедії. 

Стаття починається з короткого вступу, в якому визначається її предмет. 

Важливо правильно оформити статтю. Обов’язковими складовими статті 

є внутрішні посилання, розподіл за категоріями, посилання на авторитетні 

джерела, міжмовні посилання, правильні перенаправлення. 

Загальні правила розміщення статей у Вікіпедії вимагають дотримуватися 

класичного енциклопедичного стилю викладу матеріалу, уникаючи 

висловлювання особистої думки, переконань, результатів власних авторських 
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досліджень, а навпаки, намагатися об’єктивно представити різноманітні 

існуючі точки зору, бути точними і педантичними у наведенні посилань на 

авторитетні джерела, поважати авторські права і право інших редагувати будь-

які статті Вікіпедії, дотримуватися пристойності і загальних правил ввічливого 

спілкування [3]. 

Вільна енциклопедія Вікіпедія – це лише відправна точка до 

першоджерел. Наше завдання зробити Вікіпедію більш інформативною. 
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ПОНЯТТЯ ПРО ЦИТУВАННЯ 

У КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

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, використання цитат без посилання на джерело є 

неприйнятним і жодним чином не прийняте в суспільстві. 

Часто у своїх творах ми використовуємо витяги з творів інших людей, 

прагнучи підкреслити цим зміст написаного або надати йому більшої 

виразності. Подібні фрази дозволяють обґрунтувати свої твердження або 

спростувати чужі слова. Ці витримки звуться «цитати» і часто стають 

крилатими виразами. 

Потрапивши в українську мову з латинської, термін «цитата» з самого 

початку мав дещо інше значення. У перекладі слово citata означає «рухати, 

приводити в рух» [13]. У минулому його використовували в юриспруденції як 

позначення, що доводить правоту. Це значення вказує на одну із функцій 

цитування: цитата допомагає, спираючись на чужу авторитетну думку, довести 

власну правоту або навести аргументи на користь висунутої гіпотези. 

Цитати застосовуються найчастіше в науковій літературі, оскільки для 

науки, перш за все, важлива точність, а передати її необхідно без спотворення 

сенсу. Іноді їх використовують у публіцистичних оповіданнях, що дозволяє 

автору більш яскраво висловити свою думку. Часто буває так, що 

в публіцистиці використовують не тільки вираження, увічнені в літературі, 

а й усні висловлювання відомих людей – політиків, вчених, філософів. В цілому 

ж вживання цитат допустимо в будь-яких творах, якщо вони підходять за 

змістом і підсилюють сприйняття тексту. 

Джерелом цитування обов’язково має бути цитоване видання, а не твір, 

у якому потрібне висловлювання наводиться як цитата. 
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Цитата розглядається як: 

 «витримка з тексту якогось автора або чиїсь слова, що наводяться

без жодних змін» [10]; 

 «порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-

якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим 

посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі 

з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди 

іншого автора в автентичному формулюванні» [8]; 

 «дослівна передача думок і ідей іншої людини в своїх текстах,

головна вимога якої при її використанні – це точність і доречність без зміни 

відтінку сказаного» [13]; 

 «дослівна витримка з якого-небудь твору, яка застосовується для

підкріплення думки, що викладається, авторитетним висловом, як найбільш 

точна по сенсу її формулювання» [9]; 

 «дослівне відтворення оратором фрагмента чужого мовлення для

підтвердження або обґрунтування власної позиції» [6]; 

 «точний, дослівний уривок з якого-небудь тексту, випис, витяг,

виписка» [1, с. 1364; 3, с. 514; 4, с. 484]. 

Цитують, дослівно відтворюючи, уривки з наукових праць, художніх 

текстів, чиїсь висловлювання для підтвердження певної думки. 

Цитування розглядається як: 

 «пряме художнє використання першоджерела з посиланням на

нього, введення тексту іншого автора до тексту власного твору, пряме, а іноді 

опосередковане запозичення окремих елементів і тем із літературного 

першоджерела» [11]; 

 «цитування є одним із способів сказати читачам, що деякий

матеріал із нашої роботи прийшов з іншого джерела. Цитування надає читачам 

інформацію, необхідну для повторного пошуку джерела: інформація про 

автора; заголовок документа, дату публікації; кількість сторінок 

матеріал і ін.» [12]; 

 «цитування ми можемо застосовувати в науково-дослідних роботах

і творах з метою підкріпити достовірність власної думки шляхом посилання на 

більш авторитетні джерела, що робить лінгвістичну роботу науково 

обґрунтованою, підкреслює її оригінальність» [2]; 

 «прийом ораторського мовлення, який полягає в обґрунтуванні

власних поглядів та тверджень посиланням на думки фахівця в даній галузі». 

Посилання та думки, висловлені відомими людьми, звучать дуже переконливо 

[6]; 

 «наводити звідки-небудь цитату, цитати або чийсь 

вислів» [1, с. 1364]. 

Завдяки цитуванню, автор має можливість показати всю повноту і 

широту виконаної роботи або проведених досліджень. Цитування не 

є плагіатом за умови вказування меж цитування та його авторства. Авторські 
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права на зміст цитати належать автору цитати, а отже, особа, котра її наводить, 

не відповідає за її зміст. 

У науковому цитуванні цитата виглядає як одна або кілька витягів із робіт 

інших вчених, спираючись на які дослідник ілюструє свої тези, підтверджує 

висловлені ним припущення, критикує або оспорює аргументи, з якими він не 

згоден. 

Вміле цитування допомагає зробити текст більш професійним, доводить, 

що автор орієнтується в подібних матеріалах, погоджується з ними, або 

критикує. Завдяки посиланням на першоджерела, читач сам матиме змогу 

ознайомитись з іншою інформацією і зробити висновки сам, можливо, відмінні 

від авторських. 

Цитування не повинне бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те, і інше 

знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності праці, а недостатнє − знижує наукову цінність викладеного 

матеріалу. 

Відповідно до Цивільного Кодексу статті 444, цитування дозволено всім 

без винятку і не є порушенням авторських прав. Щоб використовувати в своєму 

творі якусь цитату, не потрібно питати на це дозвіл у її автора і виплачувати 

йому гонорари. Тим більше, що багато творців знаменитих цитат вже давно 

перейшли в інший світ. Однак, за тим же законом, при цитуванні слід в 

обов’язковому порядку вказувати ім’я автора і джерело запозичення, тобто той 

твір, звідки було вилучено даний вираз [7]. 

Цитування потрібне завжди, коли ми беремо чужі ідеї або слова, нам 

необхідно показати їх джерело. 

Розглянемо ситуації, які майже завжди вимагають цитування: 

– коли автор використовує цитати;

– при перефразуванні ідей;

– у разі використання ідеї, вже раніше висловленої;

– коли автор згадує чужу роботу;

– коли будь-яка робота мала значний вплив на формування авторських

власних ідей. 

У статті 36 Закону України «Про освіту» вказано, що академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень [5]. 

Поняття «академічної доброчесності» включає в себе такі цінності, як 

запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримку академічних 

стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях і науковому видавництві. 

Питання академічної доброчесності є дуже актуальним для України. 

Адже неприпустимою є ситуація, коли наукові роботи (від курсових до 

докторських) виконуються на замовлення за гроші, коли студентські роботи 

передаються від курсу до курсу лише зі зміненими титульними сторінками, 

коли у наукових текстах перефразовують чужі думки та видаються за власні без 
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посилання на їх справжнього автора, коли метою наукового дослідження є не 

нове наукове знання, а отримання вченого ступеня. І абсолютно неприпустимо, 

коли в суспільстві такий стан речей сприймається як норма. 

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; 

формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без 

посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів; 

2. Фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або

будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу; 

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. 

Отже, українське законодавство передбачає вільне, без згоди автора та 

інших осіб, безоплатне використання цитат з правомірно опублікованих творів 

з науковою та інформаційною метою, із обов’язковим вказанням джерела 

походження та автора твору. 
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ВИДАННЯ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ 

Одним з актуальних напрямів роботи наукових бібліотек нині є 

видавнича діяльність, що останнім часом активно розвивається. Ці питання 

розглядали у своїх статтях Г. Баделюк, Г. Чопик [1, 2], А. Блажкевич [3], 

Т. Дубас [4], Л. Коцирій [5], М. Сташків [8], Н. Стрілець [9]. 

У статті «Видавнича діяльність Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету імені Івана Франка» [1, с. 10–11; 2, с. 10–12] 
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Г. Баделюк, Г. Чопик наводять перелік видань бібліотеки за 1999–2007 рр. та 

зазначають, що в університетській бібліотеці започатковано видавничі серії, 

переважно бібліографічного спрямування, каталоги, мемуари, поза серіями 

здійснено перевидання творів, листування І. Франка тощо, засновано «Вісник 

Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології» (2005) [2, с. 11–12]. 

Видавнича робота бібліотеки за 1999–2006 рр. виглядає таким чином: 

«1999 р. – 2 вид.; 2000 р. – 6 вид.; 2001 р. – 4 вид.; 2002 р. – 11 вид.; 2003 р. – 

15 вид.; 2004 р. – 5 вид.; 2005 р. – 9 вид.; 2006 р. – 10 вид.» [1, с. 10]. Тобто 

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка 

в цей період активно розвивалася. 

У статті «Огляд видань наукової бібліотеки Ужгородського державного 

університету» Л. Коцирій наголошує, що бібліотека видає різноманітні 

бібліографічні покажчики [5, с. 3–4]. 

Г. Пристай у дисертації «Бібліотека як складова культурно-мистецького 

середовища регіону» наголошує: «потужним потенціалом комунікаційної 

репрезентації інформаційних ресурсів регіональних бібліотек у галузі 

мистецтва є видавнича продукція профільних відділів». Попит мають 

ілюстровані видання – «інформаційні бюлетені «Мистецька палітра», 

інформаційні вісники «Музичний арсенал», пам’ятки користувачеві із серії 

«Екскурс видами мистецтв» та «Гості літературно-мистецької вітальні», серії 

листівок «Світлини робіт митців», біографічні мозаїки видатних митців, 

календарі знаменних і пам’ятних дат з різних видів і жанрів мистецтва тощо» 

[6, с. 7]. 

У статті «Здобутки та проблеми видавничої діяльності Львівської 

обласної універсальної наукової бібліотеки» [8] М. Сташків зазначає, що ця 

бібліотека видає методичні рекомендації, бібліографічні посібники, 

інформаційні бюлетені з досвіду роботи книгозбірні [8]. 

А. Блажкевич у статті «Видавнича діяльність провідних та обласних 

наукових бібліотек України» називає серед видань Національної юридичної 

бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

інформаційно-аналітичні видання: «Влада для громадян», «Громадська думка 

про правотворення», «Безпека підприємництва», «Економічна діяльність: нові 

орієнтири і ризики» та інші спеціальні видання відповідно до потреб 

замовників [3, c. 477]. 

У статті Н. Стрілець «Представлення електронних версій видань у 

відкритому доступі (із досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка)» названо 230 видань, 

об’єднані в три групи: наукові (матеріали науково-практичних конференцій, 

семінарів тощо) – 44; бібліографічні (персональні та біобібліографічні 

посібники, каталоги виставок, зведені каталоги тощо) – 109; методичні та 

інформаційні (довідники та ін.) – 77 [9, с. 21–22]. 

Устатті «Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові 

тенденції в бібліотечному просторі» Т. Дубас зазначає: «бібліотека, 

трансформуючись, стає одночасно і виготівником, і видавцем власних 

продуктів» [4]. «Будучи одним із провідних виробників і постачальників 
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інформаційних послуг, наукова бібліотека активніше розвиває власну 

видавничу діяльність» [4, с. 463]. Із розвитком технологій трансформується 

й видавнича діяльність. Нині можливо випускати видання паралельно 

в електронному та паперовому форматах [4, с. 463–464]. 

Н. Самохіна, розглядаючи наповненість електронної бази Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, зазначає, що «електронні 

інформаційні ресурси власної генерації користуються підвищеним попитом з 

боку користувачів за теперішніх умов активного використання інтернету» [7, 

с. 15–16]. 

Отже, видавнича діяльність наукових бібліотек України представлена 

переважно бібліографічними й біобібліографічними покажчиками видатних 

осіб сучасності та минулих часів, каталогами, книгами або передруками 

літератури, є також збірники наукових праць, матеріалів конференцій тощо. 

Нині для збереження конкурентоспроможності науковим бібліотекам 

необхідно розвивати власне книговидавництво в нонелектронному й 

електронному форматах (оскільки сучасний читач частіше звертається до 

електронних версій книг). Слід розширити тематику та типологію видань, 

оскільки поки що багато книг призначені для бібліотечних фахівців, а не для 

широкого загалу. 

Існує нагальна потреба в налагодженні системного ланцюга 

«видавництво – бібліотека – читач», у зв’язку з чим позитивним є об’єднання 

видавництва і бібліотеки, що надасть доступ до електронних баз даних, 

наукометричних баз тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ КОРИСТУВАЧАМ 

ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК 

Останнім часом під впливом інтенсивного розвитку цифрових технологій 

в публічних бібліотеках ближнього зарубіжжя активну позицію поряд із 

традиційними друкованими виданнями, займають видання електронні. І як 

наслідок, людина все більше часу проводить біля монітору комп’ютера або 

мобільного пристрою та все менше часу витрачає на читання друкованих 

видань. На заміну звичайній книзі поступово приходять електронні видання, на 

заміну звичайним бібліотекам створюються електронні. 

Згідно ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні 

відомості», електронне видання – це електронний документ, що пройшов 

редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та призначений для 

розповсюджування в незмінному вигляді, та вихідні дані [1]. 

За словами Ю. М. Столярова, виникнення електронного документа 

істотно розширило можливості формування і використання бібліотечного 

фонду, якісно змінило технологію обслуговування користувачів, проте 

повністю зберегло сутність бібліотеки як документально-комунікаційної 

системи. У зв’язку з цим можна оцінити як безпідставні широко поширені в 

сучасній бібліотекознавчій літературі твердження про те, що старі уявлення про 
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бібліотеку сьогодні руйнуються на очах, що прийшла пора відмовитися від 

уявлення про обов’язкову присутність традиційного документа в фонді 

бібліотеки. Більш того, фонд електронних документів можна вважати не 

конкурентом звичайним книгам, а важливим доповненням до традиційного 

фонду документів [2]. 

Сьогодні фонд документів публічної бібліотеки можна розглядати як 

основний фонд, що складається з традиційного та електронного фондів 

документів. 

Основні види електронних видань [1], які можуть входити до складу 

електронних фондів публічних бібліотек та електронних бібліотек в мережі 

Інтернет представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Основні види електронних видань 
№ 

з. 

п. 

За ознаками Види електронних видань 

1

. 

За наявністю друкованого 

еквівалента 

Електронний аналог (копія, версія) друкованого видання; 

самостійне електронне видання 

2

. 

За природою основної 

інформації 

Текстове (символьне); образотворче; звукове; програмний 

продукт; мультимедійне 

3

. 

За цільовим призначенням Офіційне; суспільно-політичне; наукове; науково-популярне; 

популярне; виробничо-практичне; навчальне; літературно-

художнє; релігійне; довідкове; видання для дозвілля; 

рекламне 

4

. 

За технологією 

використовування 

Локальне; мережне; комбінованого використовування 

5

. 

За характером взаємодії з 

користувачем 

Детерміноване; недетерміноване (інтерактивне) 

6

. 

За періодичністю Неперіодичне; періодичне; продовжуване; оновлюване 

7

. 

За структурою Одночастинне; багаточастинне; серійне 

Для правильного розуміння сучасної ситуації в бібліотечному 

обслуговуванні слід мати на увазі, що бібліотека завжди була і залишається 

гостинна до будь-яких видів документів, і протягом багатьох століть, теж 

являла собою систему доступу до наближених (власних) і віддалених 

документальних ресурсів [2]. 

В даний час бібліотеки не тільки прийняли електронні документи в якості 

одного з фондообразуючих об’єктів, а й виступають з позиції об’єднуючого 

фактору між традиційним і електронним сегментами документного 

простору [2]. 

Одне з найважливіших питань, яке вплине на майбутнє бібліотек, поки ще 

не вирішене. Все вказує на те, що електронні книги стануть важливою формою 

читання. Ми не знаємо, скільки людей вважатимуть за краще електронні книги, 

як не знаємо і того, коли ці книги придбають популярність. Але такий час 

настане. Про це свідчить досвід роботи книгозбірень країн, які випереджають 

нас у розвитку електронного читання [4]. 
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Прикладом може бути досвід роботи з електронними виданнями 

Центральної бібліотеки міста Таллінн (Естонія) [5]. Бібліотека пропонує послугу 

з видачі електронних книг через свій власний онлайновий додаток, який 

називається ELLU. Це програмне забезпечення, що дозволяє видавати 

електронні книги в форматі йорж. Користувачі центральної бібліотеки Таллінна 

можуть брати і читати електронні книги в режимі онлайн. ELLU інтегровано в 

оболонку Естонського центру цифрових книг [5]. 

Бібліотека придбала певну кількість ліцензій («віртуальних копій») на 

кожну електронну книгу. Кількість «віртуальних копій» прирівнюється до 

числа користувачів, які можуть одночасно читати електронну книгу. Бібліотека 

сама визначає терміни користування придбаними книгами і регулює права 

читачів. 

Користувачам надається інформація про придбані бібліотекою електронні 

книги, вони можуть отримати їх, використовуючи свій аккаунт, і читати їх в 

оболонці, яка запропонована бібліотекою. Користувач може отримати доступ 

до ELLU з веб-сайту (www.keskraa-matukogu.ee) і через онлайновий каталог 

ESTER. Здійснювати пошук в ELLU може хто завгодно, але щоб отримати 

книгу, потрібно бути читачем центральної бібліотеки Таллінна. На першій 

сторінці ELLU користувач може побачити найновіші електронні книги і ті, які 

користуються найбільшим попитом, а також перелік книг. Книги можна 

шукати, використовуючи ключові слова і розширений пошук. Там же 

розміщена вся інформація, необхідна користувачеві для реєстрації. 

Центральна бібліотека Таллінна є єдиною публічною бібліотекою Естонії, 

яка видає твори сучасної художньої літератури в електронному форматі з 

2012 р. відповідно до закону про авторське право [5]. 

Читачі можуть брати електронні книги цілодобово 7 днів на тиждень, 

видається не більше трьох книг одночасно. Щоб отримати книгу, не потрібно 

залишати роботу або виходити з дому. Процедура запозичення і повернення 

книги займає секунду. Термін видачі становить 21 день. Якщо читач забуває 

повернути електронну книгу, то після вказаного терміну електронна книга сама 

себе «повертає» в фонд. 

Щоб прочитати електронну книгу, потрібно мати підключення до 

інтернету (це означає, що користувач не отримує файл з електронною книгою 

на свій пристрій) і використовувати нові браузери: Internet Explorer 9, Firefox, 

Chrome або останні версії Safari. У своєму акаунті користувач може побачити 

взяту книгу, свою історію видач, має можливість змінити пароль і зв’язатися з 

бібліотекою. Талліннська Центральна бібліотека, Відділ літератури іноземними 

мовами та всі бібліотечні філії пропонують в користування читачів електронні 

книги BOOX C65ML. Відділ літератури естонською мовою пропонує 

електронні пристрої Elonex 621EB. В електронних книгах та пристроях є книги 

естонською, англійською, російською, німецькою та фінською мовами. 

В відділі дитячої літератури електронні книги знаходяться в електронних 

пристроях iPAD: «Elu algab täna» Sass Henno та «Noorpagana lood» Henno Käo. 

Для того, щоб знайти потрібні електронні книги в каталозі ESTER, в пошуку 

необхідно вказати тип електронного пристрою «e-luger» або «ipad» [5]. 
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Електронна бібліотека OverDrive Талліннської Центральної бібліотеки 

пропонує читачам можливість читати і слухати електронні видання 

англійською та російською мовами. Безкоштовно читати вибрані е-видання 

можна в браузері, а також, скачані книги можна читати без підключення до 

Інтернету, встановивши собі безкоштовний додаток OverDrive на свій е-

пристрій. Завантажити можна одночасно 5 аудіо- або е-книг, термін – 21 день. 

Видане е-видання на 21 день після закінчення терміну автоматично 

повертаються в е-бібліотеку [5]. 

Заслуговує уваги проект «ЛітРес: бібліотека» – новий перспективний 

напрямок в роботі видавництва «ЛітРес» з російськими публічними 

бібліотеками. Почавши в 2012 р. з онлайн-читання, «ЛітРес» розробив систему 

видачі книг на мобільний пристрої та комп’ютери читача в два кліка. Зараз 

проект успішно розвивається в передових російських публічних бібліотеках 

Москви та Санкт-Петербурга [3]. 

Для прикладу можна назвати бібліотеки ЦБС Сормовського району 

м. Нижній Новгород [4], які пропонують своїм читачам унікальну можливість 

безкоштовного читання всіх електронних видань видавництва «ЛітРес». Для 

того, щоб стати читачем електронної бібліотеки в публічній бібліотеці потрібно 

прийти до бібліотеки з власним планшетом або смартфоном та отримати у 

бібліотекаря логін та пароль для входу на сайт видавництва «ЛітРес» 

(biblio.litres.ru) і встановити на свій пристрій безкоштовний додаток «ЛітРес» 

Бібліотека. Також, публічні бібліотеки надають читачам можливість регістрації 

на сайті бібліотеки та доступу до електронного контенту видавництва «ЛітРес». 

Електронні видання видаються на визначний час та самостійно (автоматично) 

видаляються з наприкінці терміну користування. Видача електронних видань 

проходить з дотриманням авторських прав, а електронні книги (копії) захищені 

від копіювання [4]. Аналогічно працює ЦБС ім. М. Ю. Лермонтова м. Санкт-

Петербург, яка надає користувачам доступ до універсальної повнотекстової 

бази електронних видань «East View», до якої включені видання з усіх галузей 

знання [3]. 

Таким чином, особливостями видачі електронних видань в Центральній 

бібліотеці м. Таллінн, ЦБС Сормовського району м. Нижній Новгород та ЦБС 

ім. М. Ю. Лермонтова м. Санкт-Петербург можна назвати такі: видача 

електронних копій книг на планшет, або мобільний пристрій читача, надання 

дистанційного доступу до електронних колекцій документів через отриманий 

читачем QR-код, дотримання авторських прав названими бібліотеками та 

можливість безкоштовного користування електронними копіями документів. 

Якщо говорити про стан створення електронних колекцій та фондів 

електронних документів в українських бібліотеках, то аналіз сайтів різних 

бібліотек свідчить про те, що цей напрямок діяльності тільки починає 

розвиватися. Великі та значні повнотекстові колекції електронних документів 

формуються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. 

Бібліотеками вищих навчальних закладів створюються електронні колекції 

власної генерації, надається доступ до віддалених ліцензійних ресурсів, зокрема 

доступ до електронних бібліотечних систем. Власні краєзнавчі колекції 
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електронних повнотекстових видань формують обласні універсальні наукові 

бібліотеки, надають доступ читачам до повнотекстової бази «Ліга-Закон» та 

бази дисертацій Російської Державної бібліотеки, колекцій патентної 

документації на СD-ROM. В ЦБС публічних бібліотек для дорослих поки що 

створюються тільки краєзнавчі колекції електронних документів, причиною є 

неналежне фінансування, відсутність техніки, персоналу та інші фактори. 

Також, потрібно відзначити, що в Україні сьогодні діють чимало веб-

студій (електронних видавництв), чий рівень виконання електронного продукту 

відповідає світовому. Такий стан речей існує завдяки ентузіастам-практикам, 

які постійно удосконалюють свої вміння та знання, застосовують власні 

практичні здобутки та досвід іноземних колег. Не виникає сумніву, що 

українське електронне видання сьогодні може бути конкурентоспроможним та 

якісним продуктом. Поряд з цим, українське (і не лише українське) електронне 

видання та процеси, пов’язані з ним, а також, з формуванням фондів 

електронних видань публічних бібліотек, майже не досліджуються. 

Зараз бібліотеки України не можуть похвалитися значними досягненнями 

та високим рівнем фінансування програм створення електронних бібліотек. 

Однак фінансування не єдина проблема, яка стоїть перед бібліотеками. 

Перешкодою на шляху формування фондів електронних бібліотек стає 

авторське право, а точніше, відсутність у законодавстві чіткого визначення 

прав книгозбірень на рахунок зберігання і надання можливості користуватися 

електронними версіями друкованих видань у наукових, освітянських 

і культурологічних цілях в онлайновому режимі. Законом про авторське право 

дозволяється сканування друкованих видань і репродукування в архівних цілях, 

проте можливість операцій обмежена. Тому на даний час бібліотекам необхідно 

отримати від авторів ліцензію на зберігання, необмежений перегляд, 

завантаження і друкування матеріалів, що знову ж таки залежить від наявності 

коштів. 

Отже, створення електронних колекцій документів є новим та 

перспективним напрямком діяльності для публічних бібліотек України. Це 

питання є актуальним та відкритим як для бібліотекознавців, так і для практиків 

бібліотечної справи. І саме тому, в майбутньому, при належному фінансуванні, 

наявності технічного забезпечення та персоналу, публічні бібліотеки України 

будуть мати можливість створювати власні колекції електронних видань, а 

також надавати доступ до віддалених електронних фондів і це може бути 

важливим доповненням до традиційного фонду документів публічних 

бібліотек. А видачу електронних видань і надання до них дистанційного 

доступу можна буде вважати одним з головних елементів обслуговування 

користувачів сучасної публічної бібліотеки. 
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САКРАЛЬНЕ ЧИТАННЯ 

Читання – це складний багатоаспектний феномен, коріння якого сягає 

хронологічних глибин цивілізації. Говорячи про даний феномен, потрібно 

пам’ятати, що читання не є монолітом (одним цілим). Впродовж життя людина, 

в залежності від своїх цілей, потреб, душевного стану тощо, звертається до 

різних видів читання. У науковій літературі, присвяченій проблемі читання, 

зустрічаються різні підходи до його класифікації. Зокрема, дослідники 

виокремлюють сімейне, навчальне, професійне, екзистенціальне, сакральне та 

інші види читання [4, с. 17]. 

Метою даної роботи є вивчення сакрального читання як виду цієї 

діяльності. 

Читання первісно мало характер сакральності. Сакральний (від лат. 

Sacеr – священний) – пов’язаний із релігійним культом, обрядом; ритуальний, 

обрядовий [7, с. 1020]. Сутність сакрального читання визначалась як «пізнання 
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Бога», залучення до духовності і мудрості. Це особливий вид богослужіння. 

Таке ставлення до читання характерне для всіх конфесій. Це повільне, 

вдумливе, глибоке, аналітичне читання, яке може мати як індивідуальний, так і 

груповий характер [5, с. 55]. 

З даними Дж. Мелтона, сьогодні у світі найпоширенішими є такі релігії: 

– християнство – 2 292 454 000 осіб (33,2%);

– мусульманство – 1 549 444 000 осіб (22,4%);

– індуїзм – 948 507 000 осіб (13,7%);

– буддизм – 468 736 000 осіб (6,8%) [10].

Найчастіше сакральне читання мало традиції спільного прочитання, так

як припускало коментування, інтерпретацію тексту, в результаті чого виникали 

нові глибокі смисли. Отже, для сакрального читання характерні обидві 

практики читання: і вголос, і про себе. Сакральне читання вимагає високого 

інтелекту читача. Глибоке розуміння тексту забезпечується ґрунтовними 

коментарями, тлумаченнями, міркуваннями тощо. Воно передбачає також, що 

читач має високий рівень культури читання: умінням орієнтуватися в книзі, 

працювати з текстом, володіти бібліографічними знаннями, організовувати 

розумову працю [5, с. 55]. Сакральне читання існує і сьогодні, хоча і в набагато 

обмеженішій ніші, ніж раніше. 

Першими книгами, створеними людьми, були книги, релігійного змісту. 

За іудейською традицією Тора – єдиний документ, який містить слово 

Боже і нічого окрім нього. Вона вважається найсвященнішим для євреїв 

предметом. Єврейський закон приписує, щоб сувої Тори, які публічно 

читаються у синагозі (кожен ранок понеділка, четверга і суботу, опівдні 

в суботу і у святкові дні), були написані від руки. Писар повинен бути 

релігійним євреєм, якому можна довірити виконання численних законів, які 

стосуються цієї священної роботи. Кожен раз, коли сувій Тори показують 

і носять у синагозі, люди повинні вставати [8, с. 543]. 

Тора є найважливішим документом євреїв, конституцією народу. І щоб 

ознайомити усіх євреїв з її змістом, єврейський закон приписує повністю 

прочитувати її в синагозі кожен рік. Читання Тори – кульмінація суботньої 

ранкової служби. Важливою складової служби є читання вибраних місць із 

книги пророків. Таке читання – велика честь, яка свідчить про високий ступінь 

знання іудаїзму, адже той, кому доручено читати ці частини служби, повинен 

вільно володіти івритом і співати кожен вірш на певній ноті [8, с. 545]. 

Християни вважають весь канонічний текст Біблії священним або Богом 

натхненим, тобто написаним під безпосереднім впливом Святого Духа і тим, 

що послуговує першоджерелом і правилом віри. Найдавніші грецькі рукописи з 

повним текстом християнської Біблії датуються IV ст. н. е. [1]. 

Разом з тим, в Біблії вміщено тексти, що мають історичний, філософський 

і літературно-поетичний характер. Дослідники вважають, що текст Біблії 

містить історичні неточності, суперечності тощо [2]. Тому існують різні 

погляди на те, як потрібно розуміти тексти Біблії: буквально чи алегорично і 

символічно. Коли християнин читає Святе Письмо – він спілкується з Богом. 
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Також вважається, що у Священному Письмі пояснена доля кожної людини і 

всіх народів в цілому [2]. 

Важливого значення надається читанню й в ісламі, де не передбачається 

таїнства причастя Аллаху, а також і втілення Слова Божого і розп’яття. Однак 

Коран у мусульман розуміється як щось більше, ніж просто непогрішний 

покажчик шляху до Бога. Богослови ісламу говорять про вічність 

і несотворення Корану, що прямо вказує на божественний статус Книги. Звідси 

й уявлення про те, що справжній Коран знаходиться на небі, і тільки потім 

спадає з нього, щоб бути записаним людьми. Будь-яка творча участь людини в 

створенні Корану тим самим практично виключається. Сучасні мусульманські 

автори пояснюють цю ситуацію ще простіше: християни вірять в те, що Бог 

став людиною, а мусульмани – в те, що Бог став книгою – Кораном. Читання 

Корану в ісламі розглядається, як найвищий сакральний акт залучення до 

божественного першоджерела. Читати Коран для мусульманина – це 

в буквальному сенсі слова підніматися до божественних висот [3, с. 559]. 

У буддизмі прийнято вважати, що перші тексти, вони ж священні книги, 

були написані ченцями тхеравади під диктовку трьох найближчих учнів 

Будди – Ананд, Махакашьяпі і Махамаудгальяні, які по пам’яті відтворювали 

все, чого навчав їх Будда. Перші буддійські книги, записані на пальмовому 

листі, називалися «Закон Палі», або «Типітака» («Трипітака»), що в перекладі 

означає «Три кошики» (в Стародавній Індії писали на пальмових листках, які 

потім носили в кошиках) [6]. 

Особливе місце в буддійському вченні займає питання ставлення до 

смерті і процесу вмирання людини, оскільки це тісно пов’язано з поняттям 

реінкарнації і безпосередньо впливає на майбутнє людини. За буддійською 

традицією людину вчать правильно ставитися і до життя, і до смерті з самого 

раннього віку. Важливу роль у цьому відіграє важливий для кожного буддиста 

документ – «Тибетська книга мертвих». 

За буддійськими традиціями прийнято читати вголос «Тибетську книгу 

мертвих» вмираючій людині. Вважається, що це не дає їй забути про вчення 

Будди, що неймовірно важливо, адже заспокоює розум, готує до подорожі від 

нинішнього життя до наступного, і головне – дає надію, що замість нового 

народження настане повне звільнення від колеса сансари (Сансара –

нескінченний цикл страждань (народжень, хвороб, смертей та реінкарнацій) в 

буддизмі, індуїзмі, джайнізмі, сикхізмі та інших дхармічних релігіях) [6]. 

Священний текст для індійця – частина індуїстського віросповідання. 

Будь-який твір, пов’язаний з релігією й вірою, написаний на санскриті або 

іншою новоіндійською мовою, вважається священним і входить до індуїстської 

традиції. У рукописі індуїст бачить матеріалізоване священне слово. Рукописи 

часто лежать у вівтарях разом із зображеннями божеств. Їм поклоняються, 

підносять квіти й читають молитви. Вони – «домашні боги», і не кожний 

господар будинку покаже їх чужинцеві. До священних текстів індуїзму 

належать веди, брахмани й упанішади. Впродовж багатьох століть вони були 

доступні лише тим, хто пройшов обряд посвяти. Читання священної літератури 

індуїзму була доступна всім, включаючи жінок і представників нижчих каст [9]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Страждання
https://uk.wikipedia.org/wiki/Народження
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хвороба
https://uk.wikipedia.org/wiki/Смерть
https://uk.wikipedia.org/wiki/Реінкарнація
https://uk.wikipedia.org/wiki/Буддизм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Індуїзм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джайнізм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сикхізм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дхармічні_релігії
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Отже, в іудаїзмі Тора є офіційним підтвердження Божих слів і 

конституцією народу, у християнстві читання Біблії прирівнюється до 

спілкування з Богом, в ісламі читати Коран – це в буквальному сенсі слова 

підніматися до божественних висот. Сакральне читання притаманне різним 

конфесіям. Релігійні твори відрізняються формою і змістом, обсягом, мірою 

своєї святості тощо. Але практично в усіх релігіях священному писанню і 

читанню надається вищий світоглядний і віровизначальний авторитет. 
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Надзвичайно стрімкий розвиток інформаційних та комп’ютерних 

технологій спричинив значні зміни в сучасному бібліотечному середовищі. 

Змінюється не лише ресурсна база, а й технологія надання інформації 

користувачам. Завданням бібліотек є найбільш повне розкриття змісту наявних 

ресурсів шляхом створення електронних інформаційних ресурсів (ЕІР), котрі 

значно скорочують користувачам шлях до інформації [4]. 

Національна бібліотека України (НБУ) імені Ярослава Мудрого як одна з 

провідних бібліотечних установ держави здійснює велику роботу зі створення 

різноманітних баз даних (БД) [1; 2]. Однак наявності цих БД недостатньо для 

того, щоби судити про їх ефективність. Варто розглянути, як вони 

використовуються споживачами інформації, зокрема працівниками різних 

бібліотек, у пошуку потрібної, у тому числі професійної, інформації. 

На веб-сайті НБУ імені Ярослава Мудрого [3] розміщено електронний 

каталог (ЕК), який можна вважати ретроспективним банком даних, тому що він 

відбиває документи за декілька років. Станом на 01.05.2017 р. в ЕК було 

1 696 699 бібліографічних записів (записи з 1994 р. по 01.05.2017 р.). 

Складовими ЕК НБУ імені Ярослава Мудрого є: 

– Генеральний каталог;

– Каталог фонду відділу документів іноземними мовами (сюди ж входять:

Каталог документів іноземними мовами, Каталог статей зі збірників наукових 

праць, Каталог статей із зарубіжних періодичних видань); 

– Аналітичні бази даних:

Каталог статей зі збірників наукових праць;

Політематична БД статей із періодичних видань;

Політика і політики у дзеркалі періодичних видань України;

– Каталог фонду Центру правової інформації;

– Зведений каталог оцифрованих видань;
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– Каталог книжкових пам’яток;

– Зведений каталог української книги, 1798–1923 рр.;

– Статті з електронної бібліотеки «Культура України».

ЕК НБУ імені Ярослава Мудрого використовується бібліотекарями різних

бібліотек для уточнення бібліографічних даних про документи та пошуку 

інформації з окремих тем за запитами користувачів. 

Активно використовуються доступні на сайті тематичні добірки до 

актуальних пам’ятних дат (наприклад, «До Дня пам’яті та примирення і 72-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», «До 100-річчя подій 

Української революції 1917–1921 років» та ін.). 

У рубриці «Науково-бібліографічні видання» розміщені електронні версії 

бібліографічних посібників (БП), доступні у pdf-форматі, що дає можливість 

завантажити видання і неодноразово звертатися до них. 

Рубрика «Біобібліографічні посібники» вміщує у собі електронну версію 

багатотомного довідкового видання «Українські бібліографи. Біографічні 

відомості. Професійна діяльність. Бібліографія», що репрезентує творчі 

біографії не тільки бібліографів-практиків, але й розробників теорії, історії, 

методики бібліографії та дослідників проблем організації бібліографічної 

справи, викладачів бібліографії у ВНЗ України, фахівців з інформаційних 

технологій. Це видання сприяє підвищенню іміджу професії. 

Особливу важливість для фахівців має серія науково-допоміжних 

бібліографічних покажчиків «Бібліографознавство України», електронна версія 

яких також доступна на сайті НБУ імені Ярослава Мудрого. Вони є ґрунтовним 

джерелом вивчення історії української бібліографії. 

Рубрика «Рекомендаційні бібліографічні посібники» презентує видання, 

призначені широкому колу користувачів з метою самоосвіти чи загальної 

освіти. Бібліотекарі рекомендують читачам такі БП: «Сім чудес України», 

«Художня література. Критика. Літературознавство» (2008, 2009, 2010), «Тарас 

Шевченко і Україна» (Частина 1–2. 2014). 

Найзначнішим інформаційним ресурсом є електронна бібліотека (ЕБ) 

«Культура України», проект якої розпочато у 2010 р. В ЕБ представлено повні 

тексти видань, що є бібліографічною рідкістю або малотиражними. ЕБ постійно 

поповнюється новими документами та станом на 01.05.2017 р. налічувала 8 132 

документи. Відображено як текстові неперіодичні видання, так і номери 

журналів, і твори образотворчого мистецтва. Завдяки цьому проекту 

користувачі можуть безкоштовно в режимі онлайн знайомитися з виданнями, 

котрі розкривають яскраві сторінки культурного надбання України, у тому 

числі й бібліотечні та бібліографічні. ЕБ містить колекції «Друкарство», 

«Бібліотекознавство», «Бібліографознавство», в яких подано оцифровані версії 

рідкісних та унікальних видань, що надають, у тому числі, й інформацію про 

постаті видатних діячів бібліотечної справи України. 

У розділі веб-сайту НБУ імені Ярослава Мудрого «Нові надходження» 

формуються поточні бібліографічні покажчики. Вони мають власну структуру, 

яка не збігається зі структурою ЕК. Нові надходження подаються у вигляді 

слайд-презентації, із зображенням книги, бібліографічним описом та анотацією 
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(наприклад, «Перелік нових надходжень документів, які експонуються з 25 

квітня по 22 травня 2017 р.»). Крім того, у цьому розділі пропонується архів 

бібліографічних покажчиків нових надходжень за попередні періоди 

(починаючи від 2010 р.). 

Ще один специфічний жанр ЕІР – віртуальні книжкові виставки 

(тематичні, нових надходжень, окремих типів літератури) – впевнено 

закріпився на веб-сайті НБУ імені Ярослава Мудрого. Виставки ілюстровані 

зображеннями книг, доповнені цікавою фактографічною інформацією. 

Одним з авторитетних джерел інформації для бібліотекарів має стати 

«Українська бібліотечна енциклопедія» (УБЕ), проект якої започаткований 

НБУ імені Ярослава Мудрого. Це перша спроба в історії вітчизняної 

бібліотечної галузі заявити про себе у формі систематизованого зводу 

концептуально організованих і апробованих відомостей. УБЕ є доступною в 

електронній версії на сайті НБУ імені Ярослава Мудрого в режимі онлайн. 

Аналіз веб-сайту НБУ імені Ярослава Мудрого показує, що всі ЕІР, 

представлені на веб-сайті, презентують бібліотеку інтернет-аудиторії як 

потужний інформаційний центр. НБУ імені Ярослава Мудрого за допомогою 

веб-сайту популяризує власну діяльність у різних напрямах, зацікавлює 

користувачів новими можливостями, проектами бібліотеки, залучає до 

користування послугами установи через віддалений доступ. 

НБУ імені Ярослава Мудрого – установа, від якої очікується високий 

рівень роботи, тому і її веб-сайт має працювати на відповідному рівні. Зараз цей 

веб-ресурс має окремі недоліки: відсутній пошук по сайту (для пошуку 

матеріалів потрібно зробити не один клік по розділах); інформація окремих 

розділів дублюється в інших рубриках; пункти меню розкидані та не мають 

логіки й послідовності розташування, окремі розділи можна було б згрупувати 

в один розділ з підрозділами; часто, при довгому перебуванні на веб-сайті, 

ресурс стає недоступним або показує помилки показу. Але поряд з цим, 

електронна бібліографічна продукція, представлена на веб-сайті НБУ імені 

Ярослава Мудрого, відзначається різноманітністю жанрів, характеризується 

вдосконаленням старих і пошуком нових форм задоволення інформаційних 

потреб користувачів. З веб-сайту НБУ імені Ярослава Мудрого кожний 

користувач, незалежно від місця його проживання, має можливість отримати 

таку саму інформацію, як і мешканці столиці – відвідувачі бібліотеки. 
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МЕДІАТЕКА ЖАНА ФАЛАЛА (РЕЙМС, ФРАНЦІЯ) 

В кінці ХХ ст. у Франції почали з’являтись так звані «медіатеки». Вони 

представляють собою сучасні публічні бібліотеки, відкриті для широкого кола 

читачів. У Франції медіатеки почали замінювати будинки культури, одночасно 

стаючи культурними центрами освітнього, наукового та дозвіллєвого 

характеру. Вони оснащені комп’ютерами, великою кількістю друкованих, 

аудіовізуальних та електронних документів, а також мають вільний доступ до 

мережі Інтернет. Медіатека являє собою організований простір для 

індивідуальної та колективної роботи користувачів. Кожна медіатека має 

уніуальний дизайн. Більшість з них побудовані зі скла, що дає бібліотеці 

можливість використовувати природне світло. 

Навесні 2003 р. поряд із всесвітньо відомим Реймським собором (фр. – 

Cathedrale Notre-Dame de Reims) на місці, де раніше розташовувався готель 

de Police, було відкрито медіатеку, якій у 2007 р. присвоєно ім’я Жана Фалала, 

мера Реймса. Це один із дванадцяти національних проектів, відібраних 

Міністерством культури та комунікацій в рамках Програми регіональних 

муніципальних бібліотек Франції. 

Будівля бібліотеки, розташованої у центрі м. Реймс, представляє собою 

гармонію металу, скла і бетону, проте не дисонує з історичними об’єктами, 

розташованими поруч. Кожен поверх медіатеки зроблений «прозорим» 

і відвідувачі мають змогу помилуватися собором, архітектурна вишуканість 

якого відбивається і ззовні на поверхні затемнених скляних стін сучасної 
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будівлі. Завдяки такому оригінальному архітектурному рішенню відбулося 

поєднання Реймського собору XIII ст. та медіатеки Жана Фалала ХХІ ст. 

Архітекторам вдалося знайти компроміс, який задовольнив і консерваторів, 

і шанувальників сучасного мистецтва. 

Одночасно бібліотеку можуть відвідувати близько 700 користувачів, 

більшість з яких – студенти. Французькі колеги стурбовані падінням інтересу 

до читання. За даними статистики лише 12% жителів Реймса відвідують 

бібліотеку. У зв’язку з цим в медіатеці активно ведеться різноманітна масова 

робота з читачами: зустрічі з музикантами та письменниками, клуби за 

інтересами, заняття «Університету вільного часу пенсіонерів», «Центру 

вивчення іноземних мов» та ін. 

На абонемент одному читачеві одночасно видається до 15-ти документів, 

у т. ч. періодичні видання, CD і DVD. Величезною популярністю користуються 

детективи і комікси манга (японські чорно-білі комікси). Більша частина фонду 

знаходиться у відкритому доступі, адже бібліотека прагне бути ближчою до 

читача. На сайті медіатеки діє інтерактивний консультаційний центр, де 

відвідувач може задати бібліотекарю будь-яке питання. Послуга 

є безкоштовною і доступною усім бажаючим. 

Іноді бібліотека стає «ближчою» в прямому, а не у віртуальному сенсі 

цього слова: книгу, яку читач взяв у користування в одній бібліотеці, він може 

здати в будь-яку іншу бібліотеку, що розташована ближче до його дому або по 

дорозі на роботу. 

Робота в читальних залах безкоштовна, в той час як за можливість брати 

документи на абонемент стягується плата – 10 євро на рік. На заходи, що 

організовуються зусиллями бібліотеки без залучення зовнішніх ресурсів, вхід 

вільний. Студентам, безробітним, людям з доходом нижче прожиткового 

мінімуму та інвалідам усі послуги бібліотека надає безкоштовно. 

В бібліотеці створено комфортне середовище для людей з обмеженими 

них обладнані спеціальні робочі місця, є книги шрифтом Брайля, музика, 

спеціалізоване програмне забезпечення для роботи на комп’ютері (для 

автоматизації читання, оптимізації розмірів на екрані) і навіть допомога з 

пошуку роботи. Також в бібліотеці розміщені спеціальні книги, які 

супроводжуються аудіо-доріжками. 

Всі співробітники бібліотеки діляться на три категорії: А, В, С. 

Належність до тієї чи іншої категорії безпосередньо впливає на розмір 

заробітної плати, яка відповідно коливається від 1 600 до 2 500 євро на місяць. 

Менеджери бібліотеки не мають відношення до нарахування заробітної плати 

або інших форм матеріального заохочення. Як правило, директори (головні 

доглядачі) бібліотек можуть лише здогадуватися про розмір доходів своїх 

підлеглих. Прийом на роботу і перехід у вищу категорію передбачає 

проходження конкурсу. Наприклад, від претендентів на робоче місце не 

вимагають спеціальної бібліотечної освіти, її отримують вже після успішного 

проходження конкурсу. Навчання триває протягом року, а оплачує його 

муніципалітет. У зв’язку з цим з’явилися випадки переходу досвідчених 
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співробітників з інших бібліотек, які таким чином уникають зайвих витрат на 

навчання. 

Проаналізувавши діяльність медіатеки ім. Жана Фалала, можна дійти 

висновку, що на сьогоднішній день функціонування європейських бібліотек 

набагато відрізняється від вітчизняних. За кордоном розвивається тенденція 

сучасної та ергономічної організації простору бібліотек як громадсько-

дозвіллєвих центрів. Створюються сучасні медіатеки, які заохочують 

потенційних користувачів своїм дизайном та новітніми методами 

обслуговування. Українські публічні бібліотеки прямують до цього, оскільки 

наша країна впевнено розвивається у проєвропейському напрямку. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР 

ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ 

Актуальність проблеми. Домінантним фактором розвитку сучасного 

суспільства є його інформаційна спрямованість, адже у ХХІ ст. інформація 

стала регулятором усіх суспільних, політичних, економічних та соціальних 

відносин, що веде до створення єдиного інформаційного простору. Означений 

процес має як свої позитиви, адже швидкий обмін інформацією забезпечує 

стрімкий розвиток інтелектуальних ресурсів людства, так і негативи, тому що 

може призвести до виникнення багатьох інформаційних катастроф та 

руйнування духовності суспільства, адже інформація, підсилена технічними 

засобами її фіксації та передачі в просторі і часі, несе в собі як творчу, так 

і руйнівну сутність, трансформуючи суспільну та індивідуальну свідомість. 

Метою статті є з’ясування основних складових інформаційної культури, 

що постають ключовими чинниками протидії інформаційним війнам. 

Ключовими поняттями дослідження є інформація, інформаційна війна та 

інформаційна культура, які, безумовно, є взаємопов’язаними. Поняття 

«інформація» у вітчизняній науковій думці вживається, переважно, у двох 

основних аспектах – як «знання» та як «повідомлення, яке використовують для 

передачі знання в процесі комунікації» [1, с. 7]. Інформація є ключовим 

чинником функціонування інформаційної системи – «комунікаційної системи, 

що забезпечує комунікацію та оброблення інформації»[1, с. 7]. У сучасних 

наукових дослідженнях визначають інформаційні системи як об’єкти 

інформаційного ураження двох основних типів – технічні (комп’ютерні) та 

біологічні (індивідуальні і соціальні). Поведінка біологічної інформаційної 

системи як окремого індивіда, так і соціуму загалом, визначається наявною у 

неї моделлю світу, тому «достатньо відкоригувати модель світу, викрививши 

цілі, правила, факти, – і система слухняно і самостійно стане виконавцем чужої 

волі» [5, с. 10], тобто стає об’єктом ураження в інформаційній війні. 

Інформаційну війну можемо розуміти як «комплекс заходів з 

інформаційного впливу на масову свідомість в умовах інформаційної 
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відкритості для зміни поведінки людей і нав’язування їх цілей, які не 

відповідають їх інтересам» [2, с. 197]. Внаслідок гуманізації суспільства 

відбувається трансформація орієнтації військової агресії з матеріальних на 

ідеальні цінності, тому у сучасних інформаційних війнах основний вплив 

здійснюється на типи суспільної свідомості, менталітет націй, їхні духовні 

засади, ідеологію, історію, культуру тощо. 

Основною ознакою, яка виокремлює інформаційну війну серед інших 

видів діяльності в інформаційній сфері, є обов’язкове застосування 

інформаційної зброї – сукупності засобів і методів, які дозволяють викрадати, 

знищувати або спотворювати інформацію, забороняти доступ до неї законним 

користувачам, порушувати роботу телекомунікаційних, комп’ютерних та інших 

високотехнологічних систем. Головною ознакою інформаційної зброї є її 

зв’язок з інформацією як з основоутворюючим її елементом та як з базовим 

елементом об’єкта, обраного для ураження. Для руйнування технічних 

інформаційних систем використовуються засоби програмно-математичного 

впливу (комп’ютерні віруси, логічні «бомби», засоби придушення 

комп’ютерних мереж тощо). Водночас, проти соціальних (біологічних) 

інформаційних систем спектр засобів значно ширший, а саме: засоби 

інформаційно-пропагандистського впливу (через пресу, телебачення, радіо, 

Інтернет, інші канали); засоби психологічного впливу (психологічний тиск, 

навіювання, психологічне маніпулювання) тощо. 

Війни епохи глобального інформаційного суспільства вирізняє, 

передусім, «принцип демасификації, заснований на використанні інформації 

для досягнення бажаних ефектів. Цей принцип війни вимагає збільшення 

кількості й якості джерел інформації як у районі бойових дій, так і поза ним» [4, 

с. 18]. Звідси зрозуміло, чому розвинені країни надають такої виняткової уваги 

питанням інформаційної складової суспільної безпеки, захисту колективної та 

індивідуальної свідомості, способу життя, де одним з ключових факторів постає 

інформаційна культура. 

У широкому сенсі під інформаційною культурою варто розуміти 

множину духовних цінностей у галузі інформаційних відносин, створених 

людством упродовж своєї історії. У вузькому сенсі – «оптимальні способи 

поводження із знаками, даними, інформацією й представлення їх зацікавленому 

споживачеві щодо вирішення теоретичних і практичних завдань; механізми 

вдосконалення технічних засобів виробництва, зберігання та передачі 

інформації; розвиток системи навчання, підготовки людини до ефективного 

використання інформаційних засобів й інформації» [3]. Інформаційна культура 

відносин охоплює: інформаційну культуру ставлення до навколишнього світу; 

інформаційну культуру міжособистісних взаємовідносин; інформаційну 

культуру ставлення до самого себе; інформаційну культуру відносин «людина – 

комп’ютер». Інформаційна культура співвідноситься з областю інформаційної 

діяльності суспільства, тобто з реалізацією всієї сукупності інформаційних 

процесів, які використовує людина. 

Поняття «інформаційна культура» та «інформаційна війна» 

є взаємопов’язаними і визначають розвиток інформаційного простору людства 
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загалом, що постає як своєрідна боротьба цивілізації та культури. Інформаційна 

культура людства в різні часи зазнавала інформаційних криз, які призвели до 

появи писемності, книгодрукування інформаційних технологій. Сучасна 

інформаційно-технологічна культура акумулювала в собі усі свої попередні 

форми та з’єднала їх в єдиний засіб фіксації, обробки та передачі інформації. 

На означеному етапі важливим стає не просто інформація як знання, 

а можливість її трансляції і практичного втілення за допомогою різних 

механізмів комунікації і соціальної пам’яті, а комунікативна функція 

є невід’ємним атрибутом інформації у суспільстві. Відповідно, інформаційна 

культура постає продуктом різноманітних творчих здібностей людини та 

виявляється в таких аспектах як пошук та використання інформації, ефективне 

використання інформаційних технологій, знання особливостей інформаційних 

потоків, уміння захисту від інформаційно-психологічних небезпек. Водночас, ні 

комп’ютерна грамотність, ні культура читання, ні бібліотечно-бібліографічні 

знання самі по собі не дають людині впевнено почувати себе в сучасному 

інформаційному суспільстві. Необхідний синтез усіх цих знань, що у 

сукупності формують інформаційну культуру особистості. Важливим є 

гармонізація внутрішнього світу особистості, що передбачає її суверенітет, 

інтелектуальну свободу, вільний розвиток. 

Розвиток сучасної інформаційної цивілізації – це протистояння різних 

типів інформаційних систем, де перемогу отримає лише та система, яка буде 

найбільш досконалою. Тому помилковою є стратегія захисту суспільства 

загалом та окремого індивіда зокрема від шкідливих інформаційних впливів 

шляхом відлучення від інформаційного масиву, заборон інформаційних 

ресурсів (за виключенням кримінально-небезпечної інформації). Вважаємо, що 

найбільш оптимальним шляхом є підвищення рівня індивідуальної та 

суспільної інформаційної культури, яке можливе завдяки тісній співпраці 

органів державної влади та управління, системи освіти та соціально-

комунікаційних інститутів. 
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УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

У сучасному суспільстві, яке характеризується системною кризою, 

посилюється взаємний вплив соціальних систем, розширюється діапазон 

бібліотечної активності, принципово змінюється місія бібліотек від збереження 

інформації до організації доступу в режимі реального часу та до формування 

сучасних моделей обслуговування користувачів. Але в українських бібліотеках 

зазначені процеси відбуваються надто повільно, спорадично. Тому актуальним 

є вивчення зарубіжного досвіду. 

Однією з найрозвинутіших бібліотечних систем є Британська. Варто 

підкреслити, що бібліотеки Великобританії здійснюють великий вплив на 

бібліотеки всіх континентів. 

В існуючій єдиній національній бібліотечній системі Великобританії, яка 

успішно функціонує й надає доступ читачу майже до будь-якої літератури, 

особливе значення мають бібліотеки вищих навчальних закладів. Вони 

є невід’ємною складовою процесу пошуку інформації, пізнання навколишнього 

світу в цілому молодим поколінням та доступу до цінних й раритетних джерел. 

Для проведення аналізу взято бібліотеки найбільших та найвідоміших 

університетів країни: Оксфордського та Кембриджського. Ці університети, на 

відміну від українських, мають не одну університетську бібліотеку, а цілу 

систему бібліотек. Найпотужнішою є бібліотечна система університету 

Оксфорда, в якій заслуговує особливої уваги Бодліанська бібліотека. Це – 

найстаріша бібліотека, фонд якої складає більше ніж 6,5 млн од. та має 

персонал у 400 чоловік [2]. Бібліотека має свій веб-сайт, зайшовши на який 
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можна отримати вичерпну інформацію про всі її служби. Крім того, кожен 

користувач може залишити питання безпосередньо працівнику у рубриці 

«Запитай у бібліотекаря». 

Також важливим є те, що створена на початку ХХІ ст. Інтегрована 

бібліотечна система університету Оксфорда (OULS) надає доступ до 

електронних ресурсів. Серед них: каталоги бібліотечних фондів; оцифровані 

одиниці зберігання самого університету; особисті веб-простори, організовані 

для створення та зберігання матеріалів, необхідних для навчання та викладання. 

Швидкий пошук та доставку матеріалів через отримання доступу до 

інформаційних ресурсів незалежно від їх типу та формату або 

місцезнаходження надає SOLO (Search Oxford Libries Online). Доповнює 

електронні ресурси бібліотечної системи університету Оксфорда електронна 

бібліотека (Oxford Digital Library), яка займає лідируючу позицію в оцифровці 

рукописів та інших бібліотечних матеріалів. Усі інформаційні ресурси 

надаються безкоштовно як студентам, аспірантам, викладачам та іншим 

працівникам університету, так і стороннім користувачам. При першому 

відвідуванні бібліотеки усі користувачі підписують особливу клятву, в якій 

зобов’язуються не псувати і не виносити бібліотечне майно за межі читальних 

залів. Раніше ця клятва виголошувалася в усній формі латинською мовою, 

зараз – у письмовому вигляді рідною мовою відвідувача. 

Діяльність бібліотечної системи Кембриджського університету також 

спрямована на підтримку освіти та науки в університеті. Наголос робиться на 

великих володіннях фонду, доступі до унікальних колекцій, електронних 

ресурсів. Книжкові фонди бібліотеки сягають більше 8 млн прим. Це – одна з 

найбільших колекцій на відкритих полицях. Значний досвід має бібліотека 

в організації дистанційного забезпечення своїх користувачів документами, що 

є наявними в країні. Воно є надзвичайно оперативним завдяки цифровій формі 

зберігання і розвинутим комунікаційним мережам. 

Цікавим є те, що серед студентів щорічно проводять опитування стосовно 

якості бібліотечних ресурсів та послуг. Це дозволяє підтримувати найкращим 

шляхом роботу персоналу та забезпечувати гідні умови для відвідування 

бібліотеки та використання ресурсів. Крім того, про увагу до якості 

бібліотечного обслуговування свідчить організація доступу з будь-якого міста 

до тематичних інтернет-ресурсів [1]. 

Як й в університетській бібліотеці Оксфорда, читачі, які прагнуть 

отримати доступ до бібліотеки Кембриджського університету, повинні бути 

віком старше 18 років. Її можуть відвідувати студенти, професорсько-

викладацький склад та сторонні користувачі. Для роботи вони повинні пройти 

обов’язкову реєстрацію [3]. 

Окремо слід відзначити, що Оксфордська та Кембриджська бібліотечні 

системи надають рівні освітні можливості для всіх відвідувачів, в тому числі й 

для людей з обмеженими можливостями. Про це свідчать не тільки спеціальні 

матеріали у книжкових фондах та електронних ресурсах, але й спеціальне 

оснащення будівлі бібліотек для людей з порушенням руху, зору, слуху. Варто 

виділити спеціальні в’їзд та виїзд, входи з двох сторін будівлі, підйоми для 
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інвалідних крісел, ліфт, що забезпечує вхід до всіх залів та галерей. Також 

в самих читальних залах є міста с спеціальною висотою столів та 

різноманітними ергономічними кріслами. Комп’ютер з 19-дюймовим 

монітором забезпечує доступ до каталогу бібліотеки; також наявні сканери, 

регулююча клавіатура та інші прилади для задовільної роботи користувачів з 

особливими потребами. 

Отже, бібліотеки вищих навчальних закладів Великобританії намагаються 

забезпечити всі умови для роботи та навчання своїх користувачів незалежно від 

їх можливостей та статусу. Саме тому, вивчення інформації про роботу 

зарубіжних бібліотек, постійне вивчення ринку інформаційних послуг, потреб 

сучасного читача та вміння проаналізувати й спрогнозувати його інформаційні 

потреби набувають значення для кожної української бібліотеки. 
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РОЗВИТОК СФЕРИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК 

Як відомо, культурно-просвітницька діяльність дитячих бібліотек сприяє 

розвитку популяризації читання серед дитячої аудиторії, а також заохочує дітей 

та підлітків до відвідування бібліотек. І відповідно, кожна бібліотечна установа, 
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орієнтована для маленьких користувачів, щорічно проводить багато масових 

заходів. Об’єктами нашого дослідження стала культурно-просвітницька 

діяльність Національної бібліотеки України для дітей, Хмельницької обласної 

бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка та Харківської обласної бібліотеки 

для дітей. 

Аналізуючи культурно-просвітницьку діяльність вказаних вище бібліотек 

для дітей, ми виявили, що найпопулярнішими та найчастіше 

використовуваними формами діяльності стали: 

– театралізовані вистави;

– навчальні заняття;

– конкурси/акції/проекти;

– фестивалі;

– презентації;

– дні фахівця/інформації/бібліографії;

– ігри/квести/флешмоби;

– виставки, екскурсії.

Наприклад, головна дитяча книгозбірня країни Національна бібліотека

України для дітей здійснює широку соціокультурну діяльність. Бібліотека 

спільно з різними установами та організаціями ініціює проведення 

всеукраїнських заходів, серед яких Всеукраїнський тиждень дитячого читання, 

конкурс «Найкращий читач України», національний проект «Україна читає 

дітям», організовує зустрічі з письменниками, діячами культури і мистецтва та 

презентації їхньої творчості; проводить змістовні, цікаві культурно-масові, 

театралізовані заходи, літературні вечори, читацькі диспути, мистецькі уроки, 

години духовності. У бібліотеці постійно діють тематичні книжкові виставки та 

експозиції творчих робіт талановитих читачів-дітей. Вона є центром організації 

дозвілля дітей м. Києва. В ній функціонують низка безкоштовних читацьких 

об’єднань та клубів за інтересами: музично-драматичний театр-студія 

«Вподобайка», драматична студія «Мрія», майстерня цікавих знайомств 

«АвтограФ», мистецький салон «Видатні постаті Києва», гуртки «Biblio-Art 

майстерня», «Перлинка», «JoyfulEnglish» тощо [1]. 

Серед наймасовіших заходів можна виділити такі: 

– «Biblio-Art-Майстерня» – це групові заняття, під час яких

демонструються техніки створення різноманітних виробів своїми руками; 

– «CodeClub» – гурток із програмування у відділі документів іноземними

мовами. Відвідувати ці заняття можуть читачі 3–5 класів; 

– «Весела англійська» – інтерактивні заняття у відділі документів

іноземними мовами. 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка – 

сучасний центр інформації, освіти, дозвілля та розвитку творчих здібностей 

дітей. Це заклад, у якому діти творчо розвиваються і навчаються. Для 

наймолодших читачів працює студія творчого розвитку та дозвілля дітей «Мері 

Поппінс», гурток акторської майстерності «Книга і лялька». Дівчатка 

відвідують заняття «Школи маленьких модниць», майбутні митці – клуби 

«Сходинки в прекрасне», «Дитяча філармонія», а юні айтішники займаються за 
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програмою «IТ-тінейджер». Для підлітків діє клуб віртуальних подорожей 

«Еко-мандри» та бібліоліцей «Моя історія свята». Для тих, хто хоче покращити 

свої знання з навчальних дисциплін, працює програма «Зроби уроки у 

бібліотеці» та «Вивчай англійську». З використанням інформаційних 

технологій зазнали суттєвої модернізації заходи бібліотеки, при проведенні 

яких використовуються скайп-конференції, мультимедійні презентації, 

відеоподорожі, віртуальні екскурсії, тощо. 

Юні хмельничани можуть поспілкуватися з письменниками та взяти 

участь у цікавих заходах: BOOK-шоу, онлайн-брифінгах, форумах, акціях, 

флеш-мобах, квестах, бібліо-party, карамель-шоу тощо. До послуг відвідувачів 

різноманіття сучасних книг, журнальні новинки на будь-який смак, Інтернет-

центр, Wi-Fi, вільний доступ до мережі Інтернет [2]. 

Перейдемо до конкретних прикладів: 

– Обласний відеопроект «Пізнай свій край з бібліотекою» – сприяє

національно-патріотичному вихованню дітей і підлітків, вивченню історії 

рідного краю, популяризації читання краєзнавчої літератури серед дітей 

бібліотек області; 

– Проект стріт-арт малюнків «Бібліотека в тренді» – популяризує стріт-

арт мистецтва, бібліотеку та читання серед підростаючого покоління, сприяє 

розвитку та вдосконаленню художньої майстерності дітей та молоді, їх творчої 

самореалізації. 

Харківська обласна бібліотека для дітей – культурно-освітня установа, 

науково-методичний та науково-інформаційний центр з бібліотечно-

бібліографічного обслуговування дітей віком від 5 до 17 років та організаторів 

дитячого читання. 

Для обдарованих і допитливих дітей у бібліотеці працюють: 

– театральний гурток «Сюрприз», гуртківці якого беруть активну участь у

проведенні екскурсій, бібліотечних уроків, Тижнів дитячої та юнацької книги 

та «Посвяти в читачі», яка вже стала доброю традицією; 

– клуб сімейного спілкування «Горлиця»;

– клуб для батьків дітей – інвалідів та клуб цікавих зустрічей

«Запросини», де діти мають можливість поспілкуватися з батьками, обговорити 

спільні проблеми [3]. 

Яскравими прикладами можуть слугувати: 

– Фестиваль стендових презентацій «Сімейний бібліоформат» –

популяризація досвіду співпраці з сім’єю та підтримки сімейного читання, 

вивчення, узагальнення та ретрансляція кращого досвіду роботи дитячих 

бібліотек Харківщини; 

– Проект «Промені надії» – допомога дітям з обмеженими можливостями

відчути себе повноцінними особистостями, сприяти їхньому навчанню у 

звичайних школах і навіть у здобутті вищої освіти; 

– «Как на книжкины именины…» – театралізована вистава до Тижня

дитячої книги. 

Отже, на прикладі трьох потужних дитячих бібліотек України 

проаналізовано ті форми діяльності, які найчастіше використовуються та 
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приваблюють якомога більше користувачів, заохочуючи їх до відвідування 

книгозбірень. Основною характерною рисою, яка об’єднує всі види культурно-

просвітницької діяльності є те, що всі вони спрямовані на розвиток творчих 

здібностей підростаючого покоління, популяризацію дитячого читання, а також 

збільшення читацького контингенту. 
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ЕЛЕКТРОННА НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ: 

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

Поточна національна бібліографія, як відомо, є не лише реєстрацією всіх 

опублікованих на території країни документів за поточний період часу, але й 

містить інформацію про документи, видані за межами країни національною 

мовою; документи, авторами яких є представники цієї нації, видані за межами 

країни будь-якою мовою; документи, присвячені за змістом даній країні, 

незалежно від місця опублікування. 

Б. Белл стверджувала, що національна бібліографія – дзеркало культури 

країни [1]. Вивчаючи поточну національну бібліографію, можна зрозуміти 

самобутність країни. Поточна національна бібліографія повинна відображати 

інтереси та унікальні особливості країни так само, як дзеркало відображає 

унікальність людини. 
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Національна бібліографія є сукупністю офіційних повних бібліографічних 

записів, що відображають у собі національну друковану продукцію країни, 

випускається в світ регулярно і з мінімальною затримкою в часі. Проте 

потужність та можливості світової глобальної мережі Інтернет зараз надають 

людству можливість обмінюватись величезною кількістю інформації 

у найкоротші часові проміжки. Постає питання чи справді доцільно друкувати 

посібники національної бібліографії? Існує думка, що варто, проте у невеликих 

тиражах. Адже друкований формат має свої достоїнства, а саме: папір є одним 

із найнадійніших носіїв для збереження інформації, а також забезпечує 

джерелом інформації користувачів, що надають перевагу традиційним 

форматам. 

Проте, представлення національної бібліографії в електронному режимі 

дозволяє: 

1) спростити оперативність підготовки і поширення національної

бібліографії; 

2) зекономити фінансові ресурси, що витрачаються на реалізацію

друкованого продукту; 

3) створити та поширити довільну кількість копій;

4) розширити можливості використання національних бібліографічних

записів всіма групами користувачів; 

5) мінімізувати помилки і неточності у бібліографічних записах інших

установ, які користуються записами з національної бібліографії. 

Згідно з дослідженням, проведеним Робертом Холлі у 2001 р., де 

підсумовано досвід 52 національних бібліографічних агентств (НБА) світу, 

очевидно, що більшість установ, відповідальних за підготовку національної 

бібліографії, надають перевагу традиційному друкованому формату, проте 

прослідковуються й новатори, що ризикнули скористатись здобутками 

сучасного технічного прогресу у поширенні інформації. А саме 39 установ 

підтримують друкований формат національної бібліографії, з них 

14 публікуються лише у друкованому вигляді, а 25 – підтримують друковану 

національну бібліографію на додаток до публікацій у різних електронних 

форматах. Інші 13 установ віддають перевагу електронному публікуванню 

національної бібліографії. На компакт-дисках реалізують національну 

бібліографію 19 установ, використовують виключно цей носій для поширення 

національної бібліографії дві установи світу. Щодо розміщення національної 

бібліографії у мережі Інтернет, то 8 установ забезпечують доступ до 

національної бібліографії через мережу Інтернет, а 23 установи публікують 

свою національну бібліографію в Інтернеті [7]. 

Нині кількість НБА, що публікують національну бібліографію 

у електронному форматі збільшується, проте єдиного підходу до реалізації 

цього процесу немає. Деякі НБА створюють спеціальні ресурси виключно для 

огляду записів національної бібліографії (бази даних у каталогах, окремі сайти), 

а інші – надають можливість подальшого використання та поширення записів. 

Розглянемо декілька прикладів із зарубіжної практики. 
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Так, Німецька національна бібліотека надає можливість безкоштовного 

ознайомлення та пошуку у національній бібліографії необхідних записів через 

відкриту базу даних у каталозі, а також отримання, перегляду та використання 

національної бібліографії Німеччини у PDF-форматі та у вигляді метаданих у 

форматах MARC 21, МАRC 21-xml за попереднім запитом [6]. 

Національна бібліографія Великої Британії реєструє друкований 

репертуар країни та електронні публікації щотижня, а також містить записи, 

у рамках програми CIP, на нові назви видань, що будуть опубліковані лише 

через 16 тижнів. З поточною бібліографією Об’єднаного Королівства можна 

ознайомитись, завантаживши електронні покажчики у PDF-форматі або 

безкоштовно імпортувати записи за допомогою протоколу Z39.50 у форматі 

MARC 21 [3; 4]. 

З національною бібліографією Франції можна ознайомитись через 

мережу Інтернет на спеціально розробленому Національною бібліотекою 

Франції сайті. Всі бібліографічні записи за певний проміжок часу 

відображаються у формі бібліографічного списку, що структурований за 

класифікаційними індексами. Отже, записи можна лише переглянути, але не 

використати. На сайті розміщений архів списків національної бібліографії 

з 2001 р. [2]. 

Схожий підхід спостерігається у чеській національній бібліографії. Але 

Національна бібліотека Чеської Республіки надає доступ виключно лише до 

списків поточного року [5]. 

Відсутність загального підходу до створення і поширення електронної 

національної бібліографії обмежує можливість обміну бібліографічними 

даними між установами, що її використовують у своїй діяльності, як всередині 

країни, так і з закордонними партнерами. Це унеможливлює створення єдиної 

світової мережі бібліографічних баз даних, яка дозволила б здійснювати 

моніторинг ринку друкованих та електронних видань у кожній окремій країні, 

порівнювати досягнення країн та узагальнювати світові досягнення людства 

тощо. 
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БІБЛІОБУСИ У ФІНЛЯНДІЇ 

Публічна бібліотека покликана задовольняти інформаційні потреби 

найширших груп користувачів. Серед них є такі, що з різних причин не можуть 

особисто скористатися послугами бібліотеки. Це, зокрема, люди, що 

проживають у віддалених населених пунктах; особи, що проживають 

у будинках для людей похилого віку; люди з особливими потребами та інші. 

Одним із ефективних засобів подолання бар’єрів між користувачами наведених 

категорій населення та бібліотекою є використання бібліобусів. 

Бібліобус – це мобільна бібліотека, що здатна переміщувати певний 

документний фонд на відстані та обслуговувати користувачів. 
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Мета даної роботи – дослідити практику використання функціонування 

бібліобусів та бібліочовнів у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 

користувачів бібліотек Фінляндії. 

Одним із перших прикладів використання бібліобусів для обслуговування 

користувачів було їх запровадження у Великій Британії перед початком Другої 

cвітової війни: спершу вони використовувалися у містах, а вже з 1938 р. почали 

здійснювати міжміські рейси. У графстві Лакнкашир вперше бібліобус 

використали як мандрівну книжкову виставку [3, с. 360]. 

З 1950-х рр. бібліобуси активно поширилися Західною Європою. 

Використання бібліобусів у країнах Скандинавії має свою специфіку, 

визначену географічним положенням країн. Застосування бібліобусів було 

вельми доречним для малих поселень на півночі країн Скандинавії, котрі 

значно віддалені від великих міст [7, c. 440]. Через суворий клімат та низький 

рівень розвитку логістичного зв’язку експлуатація бібліобусів спочатку була 

проблематичною справою. Першими країнами Північної Європи, що почали 

запроваджувати бібліобуси, були Норвегія та Швеція. У перше є десятиліття 

функціонування тут мобільних бібліотек обсяг циркуляції книг був збільшений 

до 60 тис. одиниць [3, с. 364]. 

У Фінляндії наприкінці 1950 – на початку 1960-х рр. бібліобуси були ще 

малопоширені: вони переважно функціонували у регіонах компактного 

проживання шведськомовного населення країни [3, с. 365]. Відомо, що 

у 1963 р. у Фінляндії функціонувало дві мобільні бібліотеки [5, c. 134]. 

У 1960-х рр. у Фінляндії активізуються дослідження, спрямовані на 

визначення ефективності функціонування публічних бібліотек, результатами 

яких були численні плани змін та програми розвитку. Відповідно до цих 

програм поступово зменшується кількість бібліотек: у 1960 р. нараховувалось 

4 007 установ, а вже через десять років кількість бібліотек зменшилась на 

тисячу. Замість традиційних бібліотек було запропоновано популяризувати 

використання бібліобусів – і вже у 1970 р. у країні функціонувало 89 мобільних 

бібліотек. У подальшому кількість традиційних бібліотек продовжує 

знижуватися (у 1980 р. – 1 608, у 1990 р. – 1 151, у 1998 р. – 970), тоді як 

кількість бібліобусів продовжує зростати (у 1980 р. – 221, у 1990 р. – 232). 

Відповідно збільшується і кількість бібліотечних зупинок: у 1969 р. їх 

нараховувалось 5,5 тис., а вже у 1981 р. – 20 тис. [5, c. 133–134]. 

Проте, розглядаючи сучасний період, відзначимо тенденцію до 

зменшення кількості мобільних бібліотек: у 1998 р. їх нараховувалось 208, 

у 1999 р. – 203, у 2003 р. – 192, у 2009 р. – 155, у 2013 р. – 148 [6, c. 2–3]. 

На думку фахівців, причина зменшення кількості мобільних бібліотек 

є комплексною: з одного боку, активно поширилась глобальна мережа Інтернет, 

електронні книги, з іншого – підтримка належного сучасного матеріального 

і безпечного стану мобільного бібліотечного обладнання потребує значних 

витрат, наприклад, новий бібліобус коштує більше, ніж 300 тис. євро [6, c. 6]. 

Пріоритетними категоріями населення, які обслуговують бібліобуси 

у межах міста, є діти дошкільного віку та особи, що мешкають у будинках для 

людей похилого віку. Дошкільнята знайомляться з бібліотекою та її діяльністю 
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ще до вступу до навчального закладу. Для них працівники бібліобусів часто 

проводять також читання книг вголос. Люди похилого віку мають змогу 

отримати у бібліобусах і додаткові послуги: пройти курси з навчання 

використання новітніх електронних засобів, навчитися здійснювати пошук 

літератури у електронному каталозі, який часто є доступний у бібліобусі. Також 

бібліобус відповідно обладнаний для відвідувачів, що використовують 

інвалідний візок. 

Фонди таких бібліотек формуються відповідно до потреб користувачів, 

можливе також створення тематичної колекції за певними запитами [6, c. 9]. 

Зупинка бібліобусів може тривати від 30 хв. до кількох днів, залежно від 

території і ситуації. Переміщуються мобільні бібліотеки за визначеним 

розкладом або за домовленністю [1]. 

Важливо враховувати те, що бібліобуси різних бібліотек можуть 

відрізнятися як контингентом, фондом, так і дистанціями подорожі. У системі 

бібліотек Helmet (Helsinki Metropolitan Area Libraries) нараховуються шість 

бібліобусів [1]. Два з них спеціалізуються на дитячих послугах та 

соціокультурних заходах. Ці бібліобуси курсують переважно до молодших 

шкіл та дитячих садків, фонди у цих бібліобусах відповідні. 

За даними 2013 р., у Фінляндії функціонувало 148 бібліобусів, майже 

12 тис. бібліобусних зупинок, а кількість книг, що курсують у бібліобусах, 

складає більше 7 млн прим. [1]. У 2014 р. кількість бібліобусів зменшилась на 

п’ять одиниць [7, с. 188]. 

Острови, що знаходяться вздовж прибережної лінії від Стокгольма до 

Гьотоборга (Швеція), ще на початку 1960-х рр. обслуговувалися завдяки 

бібліочовнам, які в середньому за 10–11 днів здійснювали рейс в одну сторону. 

За цей період бібліотекар робив близько 64 зупинок та видавав у користування 

трохи більше тисячі книг. Загалом кількість книг, що перевозилася у системі 

бібліочовнів становила від 4 до 5 тис. Норвегія та Данія також використовували 

бібліочовни для обслуговування користувачів-остров’ян [3, с. 364–365]. 

У Фінляндії бібліочовен почав курсувати 1976  р. Сьогодні бібліочовен 

здебільшого обслуговує користувачів з архіпелагу Аболенд (Турунма), що 

складається майже з 20 тис. островів. Найбільшим містом тут є Паргас, де 

і проживає переважна більшість населення. Загалом кількість населення тут 

становить 30 тис. осіб, проте влітку ця кількість збільшується за рахунок 

відпочиваючих. Свою роботу бібліочовен починає у травні, а завершує 

у вересні. Кожні чотири тижні бібліочовен зупиняється на одній з 11 зупинок 

[4; 6, c. 2]. Підготовка літератури на кожну зупинку займає близько одного 

тижня. Якщо користувачів бібліочовна немає вдома, бібліотекар залишає книги 

на причалі або на ганку будинку [4]. 

Загалом бібліочовен вміщує від 20 до 25 коробок книг, що становить 

максимально 1 100 томів [6, c. 2], проте в середньому доставляють 600 [4]. 

Найзапитуванішою є художня і дитяча література. Проте, замовляють 

і чимало наукових та науково-популярних книг, основними темами яких 

є риболовля, садівництво, полювання, різноманітні ремесла, історія, охорона 

навколишнього середовища тощо. 
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2006 р. директор Публічної бібліотеки м. Паргас запропонувала 

розширити діяльність бібліочовна, надаючи послуги міжбібліотечного 

абонемента публічним бібліотекам сусідніх муніципалітетів. Як результат, 

наразі бібліочовен обслуговує користувачів і там [4]. 

Берегова лінія Фінляндії складає 46 тис. км, а прибережних островів 

нараховують близько 73 тис. Серед них о. Хайлуото, де проживає близько 

1 тис. мешканців, Аландські острови та інші. Це актуалізує розширення 

використання човнів для бібліотечного обслуговування населення [4]. 

Отже, Фінляндія має потреби у використанні бібліобусів: населення 

розміщене територією країни нерівномірно, далеко на півночі є маленькі 

населені пункти, у міських бібліобусах обслуговуються люди з особливими 

потребами, діти, люди похилого віку. Використання бібліочовнів обумовлено 

необхідністю забезпечення бібліотечними послугами мешканців значної 

кількістю островів Фінляндії. 
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ІННОВАЦІЙНА БІБЛІОТЕЧНА МОДЕЛЬ: 

НА ПРИКЛАДІ КОРОЛІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДАНІЇ 

На сучасному етапі глобалізації суспільства бібліотечна справа переживає 

складні часи. Модель сучасної бібліотеки як соціокультурного інституту, який 

би відповідав на суспільні потреби, що виникають у контексті формування 

суспільства знань, передбачає включення бібліотеки в основні соціокультурні 

процеси. Тому бібліотеки XXI ст. змінюють формат своєї роботи задля 

залучення нових читачів. Книги, як і раніше, залишаються однією з головних 

їхніх складових, однак бібліотеки з «тихих місць» перетворюються на 

багатофункціональні центри, де книжкові стелажі звільняють місце під 

віртуальні лабораторії, ігрові кімнати та відкриті зони для спільного відпочинку 

і зібрань. 

Сучасна бібліотека  інститут консолідації суспільства. Тому на етапі 

глобалізації суспільства вона повинна створювати для членів суспільства 

можливості задовольняти свої інформаційні та психологічні потреби через 

сукупність документів, накопичених у фондах, а також використовувати для 

цих цілей інформаційні ресурси інших бібліотек і установ [2]. При цьому 

необхідно відзначити, що інформаційні потреби користувачів можуть мати 

найрізноманітніший характер і стосуватися як різних сфер професійної 

діяльності, так і повсякденного життя. 

Тому наразі гостро постає питання про розвиток інноваційної 

бібліотечної моделі, яка б відповідала не лише часу та вимогам сучасного 

суспільства, але й була в змозі виконувати соціальні функції, покладені на 

бібліотеку як соціальну установу, серед яких можна виокремити найголовніші. 

Зокрема, це – активна участь у культурних подіях міжнародного, 

національного, регіонального та місцевого масштабу, виконання ролі 

провідника культурної політики як держави в цілому, так і окремих 

регіональних об’єднань. 

Бібліотека інноваційної моделі повинна вирішувати завдання 

консервування, не обмежуючи доступ до документа, на якому зафіксовано 
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унікальне знання, а створюючи новий документ, що дозволяє відтворити це 

знання і забезпечити доступ до нього користувачів, а також сприяти 

збереженню національної та регіональної культури, вирішуючи актуальне 

завдання побудови суспільства знань щодо забезпечення культурного 

розмаїття [4]. 

У цьому контексті яскравим прикладом поєднання інноваційності та 

традицій бібліотечної справи є Королівська бібліотека (КБ) Данії (Det Kongelige 

Bibliotek), яка, виконуючи функції національної бібліотеки, залишається одним 

із головних соціальних інститутів країни, задовольняючи запити населення не 

лише щодо інформації, але й щодо різноманітних культурних, освітніх та 

дозвіллєвих заходів. 

На сьогоднішній день КБ Данії  одна з найбільших бібліотек не тільки в 

Скандинавії, але і у світі. У фонді бібліотеки зберігаються майже всі твори, які 

друкувалися на данській мові починаючи з 1482 р. [5]. 

КБ володіє численними скарбами, включеними до реєстру 

документальної спадщини людства «Пам’ять світу», який підтримується 

ЮНЕСКО [6]. Серед цих скарбів: Біблія Гутенберга, колекція робіт з 

природознавця К. Ліннея, роботи і листування казкаря Г. Х. Андерсена, архіви 

філософа С. К’єркегора. 

Крім того, бібліотека зберігає історичні та сучасні друковані видання 

данською мовою, середньовічні манускрипти, щоденники відомих людей, 

величезну колекцію оригінальних іноземних видань, колекції старовинних 

фотографій, карт, музичних документів тощо. 

КБ Данії знаходиться у столиці країни місті Копенгагені, і є відмінним 

прикладом того, що навіть в історичному центрі можна спорудити сучасну 

будівлю, яка оригінально і органічно вписується в архітектурний ландшафт 

старовинного міста. 

На особливу увагу заслуговує нова будівля бібліотеки, що носить 

напівофіційну назву «Чорний діамант» («The Black Diamond»), побудована за 

проектом архітектурної майстерні «Шмідт, Хаммер і Лассен». Будівництво 

тривало у 1995–1999 рр. Свою назву «Чорний діамант» отримав через 

незвичайний зовнішній вигляд: у оздоблення стін поєднані граніт глибокого 

чорного кольору і скло. Будівля являє собою чорний куб, розділений склом по 

середині. Центром бібліотеки є 8-поверховий атріум, стіни якого пофарбовані 

в білий колір і мають хвилеподібну форму. 

У «Чорному діаманті» є не тільки читальні зали і сховища з книгами. Тут 

також розташовується Зал Королеви (Queen`s Hall)  аудиторія на 600 місць, де 

проводяться концерти, конференції, театральні вистави та перфоманси. 

Найчастіше в Залі Королеви проходять концерти класичної музики. 

У новій будівлі КБ Данії також проводяться виставки. У виставковому 

залі «Перистиль» відбуваються культурно-історичні виставки, які організовує 

Національний музей фотографії. Інший виставковий простір  зал «Монтана»  

використовується для демонстрації найрідкісніших видань бібліотеки. 

Окрім цього у «Чорному діаманті» розмістилися книжковий магазин, 

ресторан «Серен К», кафе і тераса на даху. 
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КБ Данії відкрита для всіх: єдина умова  бути старшим 18 років. 

Бібліотека не наддає послуг абонементного обслуговування, відвідувачі можуть 

користуватися документами тільки в читальних залах. 

У контексті новітніх тенденції розвитку бібліотечної справи КБ Данії має 

не тільки унікальні і рідкісні примірники рукописних книг та стародруків, але 

і великий віртуальний архів електронних документів. 

Отже, КБ Данії можна характеризувати та розглядати як модель сучасної 

бібліотеки, що виконує функції соціокультурного інституту, який відповідає на 

суспільні потреби, що виникають у контексті формування суспільства знань, 

передбачає включення бібліотеки в основні соціокультурні процеси. 

Бібліотека організовує процес соціальної комунікації як в реальному, так 

і віртуальному середовищі, насамперед, в мережевому інформаційному 

просторі (в тому числі через Інтернет). При цьому вона сприяє освоєнню цього 

простору, оцінці якості та включення його об’єктів у культурну практику, 

забезпечує їх збереження. Детальне вивчення практики реалізації різноманітних 

проектів КБ Данії як позитивного зарубіжного досвіду для аналогічної 

реалізації в українському бібліотечному просторі. 
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БІБЛІОТЕЧНИЙ БРЕНД: МЕТА І БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ 

В умовах формування інформаційного суспільства та змін соціально-

економічних відносин, розвитку ринку інформаційних продуктів і послуг 

діяльність бібліотек супроводжується суттєвими технологічними, 

функціональними, організаційними та управлінськими трансформаціями. 

Особливого значення набуває використання сучасних форм та 

інструментів управління бібліотекою, важливе місце серед яких займає 

маркетингова діяльність. Позитивний ефект від впровадження таких стратегій 

у систему організації роботи бібліотеки сприяє піднесенню її престижу, що дає 

можливість оптимальніше використовувати потенціал бібліотечних фондів. 

Орієнтація роботи бібліотеки на подібну взаємодію зі споживачем зумовлює 

використання брендингових технологій. Постійне зростання ролі бренду в 

діяльності сучасних бібліотечних установ і недостатнє наукове та практичне 

опрацювання даної теми посилює актуальність її дослідження. 

Питання брендингу не нове у науковій літературі. Воно окреслюється 

в значній кількості праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Однак ці 

напрацювання складно застосовувати в інформаційній галузі через специфіку 

функціонування бібліотечних установ. Проблеми саме бібліотечного брендингу 

стосується незначна кількість праць вітчизняних науковців, не сформоване 

чітке бачення мети бренду і базової технології його створення. 

Сутність, мету та функції брендингової діяльності добре відображає таке 

її визначення: «брендинг» ― це маркетингова діяльність, націлена на 

формування аудиторії потенційних споживачів та їхньої довготривалої симпатії 

до образу установи [3]. Даний процес реалізується шляхом вибору товарного 

знаку та комплексу рекламних заходів. 

У свою чергу, «бренд» – це символічне представлення інформації, що 

включає: назву, товарний знак, логотип та інші елементи. 

Отже, якісний бренд складається з таких ключових частин: чітка та 

зрозуміла «історія» бібліотеки; втілення даної «історії» у короткій переконливій 
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фразі – слогані; логотип як візуальний супровід «історії»; систематичне 

використання образу. 

Формування образу бібліотеки починається з чіткого уявлення аудиторії 

конкретної бібліотеки. Потрібно дати відповідь на запитання «З ким ви хочете 

поговорити про вашу бібліотеку?» Ключовим для вдалої реалізації бренду 

є правильне визначення аудиторії. 

Отже, перед запровадженням маркетингової стратегії важливо відповісти 

на три основні запитання: «Хто наша аудиторія?»; «Чи звертаємося ми до 

кожного члена суспільства?»; «Або ми апелюємо до більш конкретних верств 

населення?» [6]. 

Створення маркетингової стратегії обов’язково приведе до визначення 

мети створення бренду. Вона не лише повинна популяризувати товар чи 

послугу з ціллю залучення читача до бібліотеки, але й бути важливою 

інвестицією в майбутнє установи. 

За наявністю двох і більше цільових аудиторій потрібно чітко знати яким 

чином викласти свою «історію» конкретному сегменту суспільства. Отже, 

формування бренду бібліотеки настільки складне завдання саме тому, що цей 

заклад покликаний задовольнити потреби різноманітних верств населення. 

Другим кроком є розробка розповіді («історії») про бібліотеку. Вона 

повинна донести до аудиторії інформацію про значущість книгозбірні для 

суспільства не перелічуючи список конкретних послуг, а апелюючи до 

емоційного сприйняття людини. 

Наступний крок – визначення спектру почуттів, котрі повинен викликати 

у користувача конкретний бренд. Брендинг – це, в першу чергу, емоції, які ви 

хочете, щоб люди відчували, коли бачать, або взаємодіють з образом вашої 

установи. 

Важливо пам’ятати, що: емоції – потужний засіб, котрий формує 

і викликає спогади; якщо бренд вашої бібліотеки має міцні емоційні асоціації 

з її керівництвом, то ви розробили якісний образ. 

Четвертий базовий крок створення бренду – це розробка слогану – 

ключової, короткої, влучної  фрази, котра визначає і характеризує конкретну 

організацію, її послугу чи продукт. 

П’ятий крок – скомпонувати з трьох елементів, створених раніше, 

яскравий оригінальний та унікальний візуальний образ – логотип, котрий 

потрібно використовувати допоки бренд не стане зрозумілим на рефлекторному 

рівні. Саме тому, на нашу думку, графічне зображення бренду є центральним 

етапом технології його розробки. 

Якісний логотип повинен виконувати такі функції: ідентифікаційну; 

репрезентативну; фактичну; експресивну; імпресивну; поетичну. 

Загалом, логотип на сьогодні є обов’язковим атрибутом будь-якої 

організації, але невелика кількість бібліотек мають таку символіку. Ще менше 

бібліотек, які зареєстрували свій логотип, а точніше, їх дві: Державна наукова 

сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук та 

Національна наукова медична бібліотека України (на 18.03.17). Логотипи 

можна знайти в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і 
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послуг [4], що формує Державна служба інтелектуальної власності України. 

Процедура реєстрації знака триває 12–18 місяців. 

На сьогодні є три найбільш розповсюджених способів створити логотип: 

1. Оголосити конкурс на створення.

2. Створити логотип за допомогою спеціалізованих онлайн-сервісів.

3. Самостійно створити логотип за допомогою графічного редактора.

Отже, завершивши створення основних елементів бренду та їх

компонування важливо донести образ бібліотеки до користувачів і повторювати 

його знов і знов. Таким чином, бренд – це синтезовані «історія» про бібліотеку, 

слоган, емоції та логотип. Застосування брендингу як одного з маркетингових 

інструментів є ключовим фактором у просуванні будь-якої бібліотечної 

установи. 
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РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 

Бібліотека – це унікальний соціальний інститут, що забезпечує кумуляцію 

і загальнодоступність документів, які зберігають знання, набуті в процесі 

розвитку людства, сприяють піднесенню інтелектуального і морального 

потенціалу людства [2, с. 11]. 

У бібліотечній сфері технології визначаються як сукупність бібліотечних 

процесів і операцій, які забезпечують функціонування бібліотеки, а також 

прийоми, методи і засоби її діяльності. Отже, бібліотечні технології 

формувалися упродовж усього періоду функціонування бібліотек. 

Як відомо, перші кроки застосування бібліотечних технологій були 

здійсненні у відомій Олександрійській бібліотеці, в якій вперше було 

реалізовано систему каталогізації і розстановки книжок, створену вченим 

і поетом Каллімахом (310–240 рр. до н. е.). 

У наступні століття бібліотечна технологія розвивалася та 

удосконалювалася. Вже в епоху Арабського халіфату книжки розміщувалися 

у шафах згідно з їхнім представленням у каталогах, які мали форму сувоїв або 

велися в спеціальних зошитах. Нарівні з каталогами існували інвентарні описи 

та топографічні каталоги. Саме в цей час з’явилися перші елементи технічного 

опрацювання документів – на книги наклеювались налички (ярлики) із 

сигнатурою. Такі ярлики вважаються давніми попередниками сучасного 

бібліотечного шифру. Шифр зберігання документа розглядається як умовне 

визначення місця і зберігання документа у вигляді поєднання літер та/або цифр. 

Він може включати порядкові номери документів, інвентарні номери, 

класифікаційні індекси, авторські знаки тощо. Структура шифру залежить від 

способу розстановки фонду. А його нанесення на документи є початком 

формування нового технологічного процесу – технологічного опрацювання 

документів [1, с. 212–213]. 

У практиці стародавніх бібліотек Київської Русі була поширена 

систематична розстановка книг, але вона була примітивною. У ХV–XVII ст. 

існувало щонайменше шість принципів розстановки книг у книгосховищах: за 
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змістом або алфавітом, за форматом, за рукописом, за мовою, за відносною 

цінністю і важливістю тієї або іншої книжки. Ці принципи показують, як 

створювалася система фондів стародавніх бібліотек Київської Русі. 

Важливий крок у розвитку бібліотечних технологій пов’язаний з 

початком книгодрукування. Поява друкованого документа вплинула на 

розвиток як бібліотек, так і технологій. Для ідентифікації документів 

застосовуються також каталог і шифр книжки. Шифр книжки розглядається як 

інструмент її пошуку на книжковій полиці. Він поширюється в бібліотеках 

Західної Європи в XV ст. [1, с. 213]. 

У XVII ст. відомий французький книгознавець та бібліотекар, професор 

медицини Габріель Ноде (1600–1653 рр.) написав книжку «Поради для 

облаштування бібліотек» (1627 р.), у якій було подано рекомендації 

з формування фонду. Це була перша праця в історії бібліотекознавства з 

викладенням вимог до організації каталогів та бібліотечної класифікації. 

В середині XVIII ст. французьким науковцем Рішар де Фурніваль було 

запропоновано форматну розстановку книг. Такий вид розстановки фонду 

економить до 40% корисної площі книгосховища. Документи поділяють на 

декілька груп за висотою їхньої матеріальної основи (за традицією їх називають 

форматами), а в межах кожної групи розміщують за авторським знаком, 

порядковим номером або іншими ознаками. Таке розміщення виправдане для 

фондів, що нараховують понад 300 тис. прим. [1, с. 214–215]. 

У середині XIX ст. у зв’язку з різким збільшенням темпів приросту знань 

та інформації в окремих галузях науки з’явилася необхідність видання першого 

реферативного журналу – інформаційного продукту, що дає можливість 

отримати уявлення про зміст документа без звернення безпосередньо до його 

тексту. Використання реферативного журналу дало змогу користувачеві бути в 

курсі зміни системи знань при прийнятних витратах часу. 

Подальший розвиток бібліотек супроводжувався створенням інших 

різновидів інформаційних продуктів, які згодом стали традиційними для 

бібліотечно-інформаційного виробництва. Зокрема, на рівні первинної 

інформації, виробленої бібліотекою для сприяння користувачам в орієнтації 

у системі її діяльності та ресурсів, доречно розглядати режим і порядок роботи 

бібліотеки, правила користування фондами тощо. Більш складним 

інформаційним продуктом стали бібліографічні збірники, реферативні видання 

нових надходжень, тематичні списки відповідних анотованих продуктів 

довідково-бібліографічних служб, рубрикатори, тематичні виставки тощо. 

Традиційні інформаційні продукти бібліотек доволі ґрунтовно 

досліджували українські та зарубіжні бібліотекознавці. 

Утім, з огляду на постійний розвиток і вдосконалення їх жанрів і видів, 

актуалізується завдання дослідження сучасних інформаційних продуктів 

бібліотек, створення яких передбачає використання інноваційних підходів 

і технологій. 

Поняття «інновація» міцно увійшло і утвердилося в нашому 

професійному житті поряд з новими інформаційними технологіями. Це 

зумовлено епохою цифрового середовища, що породжує світову проблему 
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нечитання. Тому бібліотекам необхідно адаптуватися, комбінувати 

(синтезувати) традиційні цінності та нові реалії – інновації, це, мабуть, єдиний 

правильний шлях. 

Інновації в бібліотеці – це запроваджений зразок діяльності (продуктів, 

послуг), що характеризується абсолютною або відносною новизною, яка 

виходить за межі сталих традицій і виводить професійну діяльність на 

принципово покращений або якісно новий рівень. 

Інноваційна діяльність бібліотеки – один із пріоритетних напрямів її 

роботи, метою якого є пошук, оцінка, розробка та впровадження бібліотечних 

нововведень [4]. 

Світовий бібліотечний досвід показує, що проблеми нововведень завжди 

були актуальними. Нині вони стоять особливо гостро, оскільки бібліотеки як 

ніколи раніше відчувають обмеженість фінансового забезпечення, тому 

шукають шляхи раціонального використання своїх ресурсів: кадрів, фондів, 

довідково-бібліографічного апарату, технічного оснащення. З іншого боку, 

вони прагнуть інтегруватись у світовий інформаційний простір, освоюючи 

професійні міжнародні стандарти. Як наслідок взаємодії цих факторів в останні 

роки помітний інтерес бібліотечних спеціалістів до питань інноваційної 

діяльності [3]. 

Впровадження автоматизованих засобів обліку і обробки інформації 

спричиняє зміну всіх технологічних процесів і відображається на комфортності 

бібліотечного середовища. Змінюються традиційні функції відділів бібліотеки і 

обов’язки працівників. Інновації впроваджуються у всіх підрозділах бібліотеки. 

Здійснюється формування електронних бібліотек, віртуалізуються 

бібліотечні послуги. 

Таким чином, сучасні бібліотечні технології передбачають інноваційні 

зміни у діяльності бібліотек, а їх впровадження неможливе без змін 

у професійній свідомості бібліотечних працівників, без їх готовності до 

нововведень та креативних і нестандартних рішень. 
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РЕКОМЕНДАЦІЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: 

НОВІ ВИКЛИКИ ЧАСУ 

У сучасних умовах потреба в рекомендаційній бібліографії велика. Серед 

потоку книжкової продукції багато яскравої, добре виданої, але іноді, на жаль, 

далеко не завжди гідної за змістом якості. Якщо дорослі люди завдяки своєму 

досвіду, знанням, вже сформованим смаком і інтересами здатні зробити 

успішний і вдалий вибір серед книжкового потоку, то з дітьми все набагато 

складніше. Основне завдання рекомендаційної бібліографії – проводити 

просвітницьку діяльність, давати уявлення про можливість вибору літератури 

і надійні орієнтири. Якісно складений та оформлений бібліографічний посібник 

є помічником в самоосвіті як для маленького, так і для дорослого читача. 

Функціями рекомендаційної бібліографії для дітей є пошукова, 

кумулятивна, оціночна, педагогічна. Основними напрямами і завданнями 

рекомендаційної бібліографії для дітей можна назвати такі: 

– формування кола читання для всіх вікових груп читачів з метою

сприяння навчанню учнів і гуманізації особистості, її саморозвитку, розвитку 

творчої складової; 

– розроблення критеріїв системи рекомендаційних бібліографічних

посібників для читачів-дітей та юнацтва; 

– визначення пріоритетних проблем, тем, питань, з яких необхідна

рекомендаційна бібліографічна інформація читачам – школярам різних вікових 

груп і наставникам їх читання; 

– розвиток педагогічної функції рекомендаційної бібліографії літератури

для дітей на юнацтва [3, c. 5]. 

Корисним буде лише правильно укладений посібник. Важливо будувати 

його з урахуванням особливостей вікової групи користувачів. Якщо говорити 

про читацьке призначення рекомендаційних посібників для дітей, то вони 

поділяються на такі групи: 

1. Посібники для дітей, підлітків (до 18 років) – для дошкільнят:

– для учнів 1-2 класів;
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– для учнів 3-4 класів;

– для учнів 5-6 класів;

– для учнів 7-9 класів;

– для учнів 9-11 класів.

2. Методико-бібліографічні посібники для керівників дитячого читання.

Вікові особливості є також критерієм класифікування анотацій у

рекомендаційних посібниках для дітей: 

– для дітей дошкільного віку;

– для дітей молодших класів (1-2, 3-4 класи);

– для підлітків (молодші підлітки 5-6 класи, старші підлітки 7-9 класи);

– для старшокласників (10-11 класи);

– для учнів технікумів та професійних училищ;

– для студентів вищих навчальних закладів молодших курсів (до

18 років). 

Анотації для дошкільного віку більшу увагу приділяють тексту й 

ілюстраціям. Чим молодша дитина, тим більшого значення набувають 

ілюстрації. Підвищена емоційність дітей дошкільного віку впливає на розвиток 

уяви, фантазії. 

В анотаціях для дітей молодших класів (1-2 клас) важливо розкрити не 

тільки тему, але і естетичну направленість твору через образи героїв, їх вчинки, 

тобто враховувати наочно-образне мислення. 

Для дітей (3-4 класів) можна акцентувати увагу на мотивах поведінки 

героїв, оцінку їх вчинків, оскільки діти цього віку здатні осмислювати 

відносини персонажів книги. 

В анотаціях для учнів 5-6 класів необхідно намагатися поглибити знання 

школярів, звертаючи увагу на проблемні питання, розглянуті в книзі. 

Для школярів 7-9 класів характерний інтенсивний розвиток особистості. 

Анотація повинна бути більш розгорнута, поглиблена. 

Для анотації учнів 11 класів важливо врахувати перехід від підліткового 

віку до старшого, особливості розвитку на новому етапі життя – 

інтелектуального, естетичного становлення. Для анотацій цієї вікової категорії 

важлива оцінка, методичні рекомендації щодо роботи з книгою подаються 

детальніше [3, с. 10–15]. 

Головним рушійним інститутом у популяризації літератури є дитяча 

бібліотека. Адже саме тут сфокусовані ті літературні скарби, які тим чи іншим 

чином впливають на розвиток, самопізнання дитячої аудиторії в цілому, 

і кожної дитини окремо. Оскільки особистість значною мірою формується 

у дитячі і шкільні роки, то читацькі потреби, навички й інтереси дорослого, 

в основному, залежать, від його ставлення до книги у дитинстві. Якщо 

суспільство очікує, що майбутній дорослий читач захоплюватиметься книгою 

і читанням, матиме різнобічні інтереси, то сьогодні треба дбати про дітей як 

читачів, сприяти формуванню їхнього ставлення до книги, читання і бібліотеки. 

Сучасні дослідження, здійснені Інститутом соціології НАН України 

доводять, що місце читання у структурі дозвілля дітей посідає 4–6 місця. 

Результати досліджень, проведених дитячими бібліотеками України, 
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підтверджують що сьогоднішній читач є новим, із новими читацькими 

вимогами до читання. 

Фахівцями різних сфер наразі розроблені багато проектів і програм, як 

вітчизняних, так і міжнародних, спрямованих на розвиток і популяризацію 

дитячого читання. 

Наприклад, «Вся Україна читає дітям» – проект, започаткований за 

ініціативи фундації АВСХХІ, «Вся Польща читає дітям» – проект у рамках 

програми «Вся Європа Читає Дітям». Девіз цих кампаній: «Читайте дитині від 

народження 20 хвилин щоденно!». Мета українського проекту – відродження 

традиції читання у колі української родини, підвищення зацікавленості, 

особливо дітей і молоді, у користуванні друкованою книгою як джерелом 

знань, заохочення їх до систематичного читання. 

Ще один проект – Зірки читання Прем’єр-ліги. Це партнерський проект 

Національного фонду грамотності (National Literacy Trust) та Прем’єр-ліги. Це 

програма, яка допомагає залучити до читання дітей молодих людей, які не дуже 

люблять читати, але обожнюють футбол. 

З 2000 р. щорічно проходить Міжнародний фестиваль дитячого читання 

«Книгоманія», який передбачає низку заходів, спрямованих на популяризацію 

читання серед дітей та підлітків від 4 до 14 років [4; 5]. 

На 68-й Конференції ІФЛА, яка проходила у м. Глазго (Велика Британія) 

у серпні 2002 р., фахівці з багатьох країн світу значну увагу приділили ролі 

дитячих бібліотек та дитячому читанню. Виступаючи на конференції, науковці 

з Великої Британії відзначили, що в їхній країні діють державні програми, 

розраховані на батьків, які тільки чекають дитину. Новонародженим малюкам 

дарують першу книгу і запрошення в бібліотеку. Співробітники Зразкової 

Дитячої бібліотеки вважають, що діти, які з дитинства звикли жити серед 

книжок, звикають до читання [2, c. 2]. В Україні подібна програма діє 

в Миколаївській обласній бібліотеці. 

У нашій країні активно практикують сімейне читання, тобто читання 

в колі родини. Батьки та організатори дитячого читання повинні стати 

союзниками у справі відродження престижу читання у дітей та 

підлітків [1, с. 13]. 

Отже, робота бібліотек в області рекомендаційної бібліографії покликана 

задовольняти інформаційно-бібліографічні запити читачів, пов’язані з 

організацією дозвілля, особистісним розвитком, пошуками відповідей у 

складних морально-етичних ситуаціях і проблемах морального вибору. 

Рекомендаційна бібліографія відіграє істотну роль у вирішенні проблем 

інформаційної безпеки, в соціалізації дітей, підлітків та молоді, в їх духовно-

моральному становленні. Невід’ємну роль у становленні культури читання з 

раннього віку відіграє бібліотека. 
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ БІБЛІОТЕК В АЛБАНІЇ 

В епоху інформатизації роль бібліотекаря значно змінилася. Завдання та 

обов’язки бібліотекарів переформатувалися: із збирання і зберігання книг вони 

трансформувалися на орієнтування у найскладніших інформаційних потоках. 

Щоб відповідати потребам сучасних користувачів суспільству необхідне 

покоління бібліотекарів, яке має новітню освіту. Вивчення досвіду бібліотечно-

інформаційної освіти і підготовки кадрів для бібліотек у зарубіжних країнах 

може допомогти вдосконалити нашу вітчизняну систему фахової освіти. 

Метою даної роботи є вивчення практики підготовки кадрів для бібліотек 

в Албанії. 

Потужним осередком бібліотечно-інформаційної освіти і підготовки 

кадрів для бібліотек в Албанії є Національна бібліотека, заснована у 1920 р. 

у місті Тирана як перша державна установа, що має світський характер. У 

1969 р. при бібліотеці була відкрита школа бібліотекаря. За відсутності 

спеціального вищого навчального закладу, сьогодні Національна бібліотека 

Албанії (НБА) залишається єдиним фаховим освітнім центром країни. У період 
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з 1990 по 2013 рр. тут отримали бібліотечно-інформаційну освіту майже 

600 бібліотекарів [2, с. 3–4]. 

Освітній курс триває два роки (2 курси). Абітурієнтами можуть бути 

тільки особи, які вже мають будь-яку вищу освіту, і які прийняті на роботу у 

бібліотеку. 

З огляду на швидке поширення новітніх технологій та інформатизацію 

суспільства навчальний план у школі бібліотекаря теж змінюється 

і вдосконалюється достатньо оперативно. Програма курсу включає різні 

дисципліни, пов’язані із новітніми формами обслуговування користувачів, 

використанням сучасних технічних засобів у бібліотеках, впровадженням нових 

стандартів управління бібліотеками та інформаційними технологіями [3]. 

У 2012-2014 рр. навчальний план значно збільшився: тепер студенти 

навчаються 422 год., тоді як у попередні роки це було тільки 234 год. 

Опанування кожної дисципліни закінчується екзаменом, а кожен курс 

обов’язково має таку форму навчання, як курсова робота [1, c. 642]. 

2009 р. спільно з Філологічним університетом НБА відкрила спеціальну 

програму післядипломної освіти з бібліотечної справи. 

Інший важливий напрям роботи НБА – діяльність з підвищення 

кваліфікації бібліотекарів. Для цього у бібліотеці створений Бібліотечний 

освітній центр, який і реалізує подібні програми. 1999 р. відкрилися щорічні 

курси для бібліотекарів, які дозволяють бібліотекарям залишатися у курсі 

сучасних тенденцій, нових технологій і трендів у галузі. Найпоширеніші форми 

освітньої діяльності з підвищення кваліфікації фахівців – семінари і тренінги. 

Як правило, 80% програми з підвищення кваліфікації присвячені опануванню 

новітніх інформаційних технологій та підвищенню комунікаційної 

компетентності. 

Не залишаються поза увагою НБА й бібліотечне та бібліографічне 

навчання користувачів, для яких пропонуються короткі курси з вивчення основ 

пошуку інформації у бібліотечних та інформаційних ресурсах, зокрема, пошук 

в Інтернеті та бібліотечних каталогах. Важливою складовою таких програм 

є опанування користувачами засад медіаграмотності, оцінки отриманої 

інформації тощо. 

Фахівцями НБА у межах цих навчальних програм розроблена низка 

спеціальних інструкцій для бібліотекарів, бібліографів та користувачів щодо 

пошуку інформації та її використання. 

За підтримки НБА працюють і спеціальні школи інформаційної 

грамотності для наймолодших користувачів – для дітей та школярів. Ці 

програми включають бібліографічні уроки та заняття з пошуку інформації 

в Інтернеті тощо. Для цієї категорії користувачів також розроблені спеціальні 

інструкції щодо ефективного використання веб-сайтів бібліотек, традиційних та 

електронних каталогів, оцифрованих інформаційних ресурсів. 

Отже, бібліотечна освіта Албанії має значні відмінності в порівнянні 

з вітчизняною. Для того, щоб відповідати сучасним тенденціям освітня 

програма весь час вдосконалюється: додаються нові дисципліни, розвиваються 

різноманітні професійні бібліотечно-бібліографічні сервіси тощо. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТ ОЦИФРУВАННЯ КНИГ У БІБЛІОТЕКАХ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СМАРТФОНІВ 

Вересень 1939 року – початок Другої світової війни. Тотальна руйнація 

усіх сфер життя захоплених нацистами людей, в тому числі і українського 

народу. Українська культура зазнала величезних втрат. З окупованих територій 

через оперативний штаб Альфреда Розенберга були вивезені до Німеччини 

сотні мільйонів пам’яток української писемності, творів мистецтва, книжок. 

На мітингу у визволеному Києві 1 грудня 1943 р. доцент Академії Наук 

УРСР Ю. М. Марковський зазначив: «Ми знаємо, що німці вивезли з Києва до 

Німеччини біля 700 тисяч книжок, спалили в грубах, розтягли та знищили під 

час свого перебування в Києві біля 600 тисяч книжок, а підірвали і спалили під 

час відступу 2 мільйона 500 тисяч книжок. Разом одних книжок знищено та 

вивезено з Києва біля 4 мільйонів, а фактично книжок загинуло, звичайно, 

значно більше» [2, с. 6]. 

На жаль, в роки війни термін оцифрування не був відомим, як і сам 

процес. Можна тільки уявити скільки було б врятовано цінних документів та 

книжок. 
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Хоча термін оцифрування є поширеним у сучасних докуметальних 

комунікаціях, проте його визначення в нормативно-правових документах та 

діючих стандартах знайти складно. Так, у базі даних «Законодавство України» 

він присутній тільки в Законі України «Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» у 

словосполученні «оцифрування носія архівної інформації» і тлумачиться як 

«створення цифрової копії носія архівної інформації шляхом сканування, 

фотографування, рентгенографії або в будь-який інший спосіб з метою 

забезпечення доступу до архівної інформації через телекомунікаційні мережі та 

для створення цифрової страхової копії» [1]. Таке визначення можна 

застосувати не тільки для носіїв архівної інформації, але й для носіїв будь-якої 

іншої інформації, що зберігається у фондах бібліотек. Загалом, оцифрування – 

переведення інформації в цифрову форму. Більш технологічне визначення: 

цифрова трансмісія даних, закодованих у дискретні сигнальні імпульси [3]. 

Для оцифрування книг використовують громіздкі сканери вартістю від 

десяти тисяч доларів. За цими сканерами працюють професійні оператори, час 

яких коштує грошей. Оператори перевертають сторінки книги, а сканер 

фотографує одночасно дві сторінки. Швидкість роботи зазвичай складає до 

п’ятисот сторінок в годину, тобто за годину працівник сканує одну–дві книги. 

Калев Літару пропонує закликати на допомогу ентузіастів з усього світу з 

їх смартфонами. Як приклад ефективності краудсорсингу він розповідає про 

проект eBird, який відстежує міграції птахів. В цьому проекті за тринадцять 

років працювали понад сто тисяч волонтерів, що дозволило зафіксувати 

275 млн спостережень з 2,87 млн унікальних локацій. Зараз у людей на планеті 

2,6 млрд смартфонів, до 2020 р. їх кількість зросте до 6,1 млрд, в тому числі за 

рахунок країн, що розвиваються [5]. 

К. Літару пропонує розділити проект на дві частини. На першому етапі 

потрібно скласти список книг, які підлягають оцифруванню. Для цього 

використовують каталог WorldCat і інші інструменти: в початковий список 

увійдуть всі книги, які є в бібліотеках і які не були оцифровані. З цього списку 

виключать тендітні примірники і ті книги, які знаходяться під захистом 

авторських прав. Складання списку може бути частково віддано на 

краудсорсинг – бібліотеки будуть публікувати список книг, статус яких щодо 

захисту копірайтом невідомий, а волонтери перевірятимуть перші сторінки 

книг і відправляти бібліотекам цю інформацію. 

Один тільки перший етап дозволить зрозуміти, який відсоток 

оцифрованих книг в світі. За власними даними Google, компанія в рамках 

проекту Ngram оцифрувала 6% всіх опублікованих книг, але точний їх список 

невідомий [4]. 

Після складання повного списку неоцифрованих творів починається 

основна краудсорсингова частина проекту. Волонтери будуть приходити 

в бібліотеку, брати книгу, діставати смартфон і фотографувати обкладинку. 

Система оптичного розпізнавання символів на зразок тієї, що використовує 

Google, визначить автора і назву книги і порівняє з наявними на сервері 

списком, після чого повідомить про необхідність оцифрувати екземпляр або 
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про те, що ця робота вже проведена. Якщо книга підлягає перекладу 

в цифровий вигляд, волонтер сфотографує перші кілька сторінок: на цьому 

етапі система повинна визначити, наскільки якісні виходять фотографії, чи все 

гаразд зі світлом, чи можна розпізнати символи, чи не занадто у фотографа 

трясуться руки. Потім користувач отримує команду продовжити роботу або 

взяти іншу книгу. 

К. Літару провів кілька тестів і з’ясував, що таким чином один 

користувач, пристосувавшись, зможе за п’ять–десять хвилин оцифрувати 600-

сторінкову книгу. Сам він у 2004 р. для дипломної роботи вручну оцифрував 

тридцять тисяч сторінок матеріалів з більш ніж семисот документів, 

використовуючи звичайну цифрову камеру і дешеву настільну лампу. Більшу 

частину цієї роботи К. Літару виконав протягом п’ятнадцяти годин в один з 

вихідних днів. 

Зображення зі смартфонів не будуть такої ж якості, яке досягається за 

допомогою професійної техніки. Але їх буде достатньо для читання, а система 

оптичного розпізнавання символів зробить текст доступним для пошуку. Ці 

сторінки були сфотографовані десять років тому, а сьогодні смартфони мають 

більш якісні камери і світлодіодні спалахи. 

Бібліотеки можуть дозволити волонтерам використовувати наявні 

в установі сканери документів для цієї роботи. Всі результати будуть 

відправлені на центральний сервер проекту, де будуть переведені в PDF та інші 

формати для читання електронних книг, де текст буде оброблений і доступний 

для пошуку. 

В процесі оцифровування можна включити фактор «гейміфікація». 

Волонтери будуть отримувати бали за оцифровані твори, а організації зможуть 

влаштовувати «дні оцифрування» і дарувати подарунки кращим учасникам 

проекту. У роботу зможуть включитися навіть школярі. Бібліотеки будуть 

отримувати відгуки від користувачів про наявність погано оцифрованих 

сторінок. Волонтери стануть кимось на кшталт редакторів Вікіпедії, а 

бібліотеки будуть координувати їх роботу. 

Вікіпедія та інші краудсорсінгові проекти показали свою ефективність. І 

краудсорсінг може знову показати свою ефективність в оцифруванні книжкової 

спадщини, впевнений К. Літару. Замість Селфі і фотографій їжі в Instagram 

користувачі двох з половиною мільярдів смартфонів можуть допомогти 

зберегти безліч творів і створити величезну базу з усіх коли-небудь 

опублікованих книг, щоб залишити її нашим нащадкам. 
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В умовах адаптації бібліотечного соціального інституту до умов ринкової 

економіки актуальним є запровадження в їх діяльність економічних механізмів 

хазяйнування. Інтеграція бібліотек у глобальний комунікаційний простір 

зумовлює трансформацію бібліотечної справи в великомасштабну та вартісну 

галузь. Це потребує пошуку та наукового обґрунтування системи індикаторів 

оцінки економічної ефективності діяльності бібліотек, зокрема й стосовно їх 

послуг щодо дистанційного обслуговування користувачів. 
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У зарубіжному бібліотекознавстві проблема визначення показників 

ефективності бібліотечного обслуговування в електронному комунікаційному 

просторі є однією з актуальних та найдискусійніших. Китайські 

бібліотекознавці беруть за основу визначення системи таких показників 

рекомендації ІФЛА, зокрема Міжнародне керівництво з оцінки ефективності 

роботи університетських та наукових бібліотек «Вимірювання якості роботи» 

(1996), укладачами якого є Р. Пол та П. Боєкхорст [5]. Цінність цього 

«Керівництва…» в тому, що майже в кожній групі показників вимірювання 

якості роботи бібліотеки (ресурси, використання, ефективність, потенціал та 

розвиток) передбачена оцінка функціонування бібліотек в електронному 

комунікаційному просторі, а саме: термінова доступність потрібних 

користувачам видань з домашньої сторінки через веб-сайт бібліотеки; кількість 

відвідувань веб-сайту бібліотеки, відсоток сесій, які не закінчилися одержанням 

послуги; кількість смислових одиниць, які вивантажені з електронних ресурсів 

бібліотеки у розрахунку на одного користувача; вартість одного вивантаження 

електронної одиниці зберігання; оперативність обробки електронних 

документів; обсяг електронного каталогу та інших баз даних; відсоток витрат 

бібліотеки на комплектування електронних видань; продуктивність праці 

персоналу в процесі обробки електронних одиниць зберігання; відсоток 

бібліотечного персоналу, який надає та розвиває електронні послуги. 

Вивчення китайськими бібліотекознавцями досвіду роботи провідних 

бібліотек розвинутих країн світу [1, 2, 3, 7] дозволило розширити перелік 

індикаторів оцінки ефективності їх функціонування в електронному 

комунікаційному просторі. Зокрема, серед таких показників для національних 

бібліотек світу актуальними є нині масштаби архівування веб-сайтів 

національного сегменту інтернету; відсоток каталогізованих рідкісних та 

цінних документів, що представлені у веб-каталозі бібліотеки; відсоток назв 

видань, поцифрованих за рік на 100 назв одиниць зберігання бібліотечного 

фонду; кількість смислових одиниць, що були вивантажені користувачами 

з поцифрованого бібліотекою фонду; відсоток дистанційних відвідувань веб-

сайту бібліотеки відносно загальної кількості відвідувань; обсяг 

повнотекстових баз даних, які бібліотека прийняла на постійне зберіганя та ін. 

Важливо підкреслити, що на міжнародному рівні нині активно 

розвиваються індикатори вимірювання якості бібліотечного обслуговування 

через веб-сайти бібліотек. Ще у 2007 р. на Конференції директорів 

Європейських Національних бібліотек [3, 4] було визнано, що цей якісний 

показник діяльності сучасної бібліотеки має передбачати комплекс оціночних 

параметрів: зміст та структура веб-сайту, мова та дизайн, засоби навігації та 

доступність контенту. Саме комплексність підходу до цього показника 

забезпечує реальним та потенційним користувачам комфортність та 

ефективність роботи з сайтом, тому бібліотека має управляти як кількісними 

показниками його функціонування (наприклад, обсягом трафіку), так і якісними 

(змістовність та цінність генерованого контенту для користувача). 

Системний підхід до розроблення критеріїв та індикаторів оцінки 

ефективності функціонування бібліотек в електронному комунікаційному 
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просторі є важливою передумовою підвищення якості бібліотечно-

інформаційного обслуговування користувачів, посилення управлінського 

впливу на стратегічне планування, організацію та контроль діяльності 

бібліотек, підвищення їх конкурентоспроможності на світовому 

інформаційному ринку. 
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ПРОБЛЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Актуальність дослідження даної теми пов’язана з тим фактом, що 

процес реєстрації інформації стає обов’язковим для організаційних 

інформаційних процесів суспільства. Аналіз наукової літератури свідчить про 

значну кількість досліджень сучасних українських і зарубіжних науковців, 

присвячених поняттю «інформація» та «реєстрація». У працях таких фахівців 

як А. Сіленко, І. Кочових – визначено сутність поняття «інформація», 

дослідники В. Путятин, В. Петров, Л. Крючина – розкривають поняття 

«реєстрація» та обґрунтовують вплив суспільства та науково-технічного 

процесу на розвиток проблем в сфері реєстрації. Інформаційне забезпечення в 

системі державного управління досліджувалося такими вченими як Л. Бакаєв, 

Я. Берсуцький. 

Метою дослідження є визначення сутності поняття «реєстрація 

інформації», кола проблемних питань, що виникають у процесі реєстрації 

інформації та ознайомлення молодих науковців з діяльністю Інституту проблем 

реєстрації інформації НАН України (ІПРІ НАН України). 

Варто почати з того що, багато науковців розуміють поняття 

«інформація» як філософську категорію. Академік В. Глушков зазначав: 

«Інформація в найширшому її розумінні являється мірою неоднорідності 

розподілення матерії і енергії в просторі та часі, мірою змін, які супроводжують 

всі процеси, що відбуваються в світі. Інформацію несуть в собі не тільки 

наповнені літерами сторінки книг або людська мова, але й сонячне світло, 

схили гір, шум водоспадів, шелест листя» [1, с. 32]. 

Найбільш вдале визначення інформації, на нашу думку, дав І. Кочових: 

«Інформація – це позначення стримування, одержаного із зовнішнього світу 

в процесі нашого пристосування до нього й пристосовування до нього наших 
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почуттів. Процес одержання й використання інформації є процесом нашого 

пристосування до випадків зовнішнього середовища й нашої життєдіяльності 

в цьому середовищі» [6, с. 17]. 

Що до терміну реєстрація, то варто зазначити, що цей термін також 

постійно змінюється та доповнюється. А. Красовська пропонує таке визначення 

терміну «реєстрація» – запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та 

надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або 

шлюбу); внесення в список, в книгу обліку [9, с. 32]. Автор зазначає, що мета 

державної реєстрації – це превентивний (попередній) контроль за законністю 

набуття, зміни чи припинення підприємницької правосуб’єктності [9, с. 46]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє говорити про ряд проблем, які 

виникають у процесі реєстрації інформації, а саме: 

1. Поява нових форм організації інформації.

2. Поява нових носіїв інформації.

3. Необхідність удосконалення технології збереження, запису,

архівування інформації. 

Важливим аспектом проблематики реєстрації даних є поява нових носіїв 

інформації. Кожен носій має різні характеристики та параметри, і потрібні 

спеціальні прилади, які б могли зчитувати та відображати ці дані. В останні 

роки широке застосування знаходять автоматизовані системи обробки 

інформації та управління, до класу яких відносяться сучасні пілотажно-

навігаційні комплекси, радіолокаційні комплекси і системи виявлення та 

визначення координат об’єктів, електронно-оптичні системи виявлення 

й цілевказівки, територіальні автоматизовані системи повітряно-морського 

і наземного спостереження, бортові, інформаційно-керуючі системи. 

В Україні цим напрямом діяльності займається Інститут проблем 

реєстрації інформації НАН України. Науковці ІПРІ НАН України 

заглиблюються в інформаційні процеси, визначають інформаційні категорії та 

математично розраховують категоріально понятійний апарат діяльності, 

активно пишуть статті та наукові роботи, інститут випускає декілька наукових 

журналів, створюються нові програми та розробки. 

Основні напрями наукової діяльності Інституту: 

 створення технології довгострокового зберігання цифрової

інформації; 

 теоретичні основи та прикладні методи створення комп’ютерних

інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту 

інформації в комп’ютерних системах і мережах; 

 методи та системи підтримки прийняття рішень;

 розробка методів і створення системи комп’ютерних мереж банків і

баз даних і знань, систем масового поширення комп’ютерної інформації; 

 створення систем відтворення звуку та зображень із раритетних

носіїв інформації, систем реєстрації інформації неруйнуючими та

томографічними методами.

Теоретичні результати наукових досліджень фахівців ІПРІ НАН України

були використані при створенні Урядової інформаційно-аналітичної системи з
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питань надзвичайних ситуацій, системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення Ради національної безпеки й оборони України, системи 

національних електронних інформаційних ресурсів, розробці концепції 

інформаційно-аналітичної системи потенційно небезпечних об’єктів 

поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження Чорнобильської 

АЕС. Співробітниками Інституту проведений аналіз існуючого стану 

інформатизації України та засобів захисту інформації в системах різного 

призначення; сформульовані вимоги до інформаційної безпеки комп’ютерної 

інфраструктури України, концептуальні засади державної політики України 

в інформаційній сфері. 

Вважаємо, що актуальними питаннями для подальших досліджень 

залишаються проблеми довгострокового зберігання цифрової інформації та 

розроблення гнучких інформаційно-аналітичних систем, тому і вивчення 

багатоаспектної діяльності ІПРІ НАН України може продовжуватися і стати 

об’єктом окремого дослідження. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ 

Культурна політика – це процес, в основі якого лежать певні принципи 

і цілі, що зумовлюють діяльність і процедури щодо їх реалізації і досягнення на 

практиці. Основними суб’єктами культурної політики є держава і суспільство. 

Варто зазначити, що увага не концентрується на моментах можливого 

неспівпадіння культурних цілей суспільства і держави. У будь-якому 

конкретному випадку розробка культурної політики і її безумовне визначення 

спираються на конкретний історичний аналіз соціокультурної ситуації. Цілком 

очевидно, що культурна політика, наприклад, Італії, може істотно відрізнятися 

від культурної політики Сенегалу або Об’єднаних Арабських Еміратів. 

Очевидна небезпека того, що політизованість культури видаються за 

суверенітет територіальним сепаратизмом місцевих можновладців та можуть 

деформувати духовні процеси, дезорієнтувати діячів культури чи, навпаки, 

підпорядкувати останніх впливу носіїв певних елементів локальних культур, які 

здатні провокувати такі явища, як ізоляціонізм, ворожнеча, винятковість. 

Недооцінювати такі фактори, безумовно, не можна. 

Враховуючи регіональне й етнічне різноманіття загальносвітового 

культурного простору важливо при визначенні національної культурної 

політики виходити з деяких універсальних загальнолюдських норм і принципів. 

На відміну від загальних декларацій, норми і принципи культурної політики, 

сформульовані у вигляді основоположних цінностей (ідей), складають її 

своєрідний духовно-моральний стрижень, що скріплює локальні культури 

в їхній конструктивній взаємодії в єдиний культурний простір. 

Ефективність державної культурної політики визначають наступні 

критерії: 

1. Відкритість і демократизм її структурування відповідно до тих

культурних норм, які визначаються цілями суспільного розвитку, 

національними та історико-культурними традиціями, специфікою поліетнізму 

держави. 
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2. Поступовість, еволюційність культурного розвитку, рівність прав

і можливостей всіх громадян і соціальних груп у створенні та використанні 

матеріальних і духовних цінностей. 

3. Систематизуюча роль культурної політики держави у формуванні

соціокультурної ситуації: реалізація культурної політики через систему 

надвідомчого суспільно-державного регулювання заходів, що перешкоджають 

подальшому соціальному розшаруванню. 

4. Багатосуб’єктна та багатооб’єктна структура культурної політики

держави: максимальне врахування культурної самостійності людей, різних 

місцевих і територіальних спільнот, асоційований характер діяльності суб’єктів 

культурної політики через врахування та впорядкування їхніх інтересів 

в рамках єдиного культурного простору. 

5. Єдиний культурний простір; єдність і різноманіття регіональних

і місцевих програм соціокультурного розвитку, узгодженість інтересів центру і 

регіонів. 

6. Диференційоване фінансування за провідної ролі державного бюджету.

7. Дотримання державою правових та економічних гарантій у сфері

культури. 

8. Структурна цілісність: відповідність цілей і завдань культурної

політики організаційно-фінансовому механізму її реалізації. 

Важливо, щоб вищезгадані критерії були використані на всіх рівнях як 

формування, так і практичного здійснення цілей державної культурної 

політики. Неможливо не вказати на обов’язкові умови формування 

демократичної культурної політики у вільноринкових умовах: 

– правова та господарська самостійність;

– відмова держави від адміністративних важелів у взаєминах

з культурною сферою; 

– орієнтація не на утримання закладів, інституцій, а на фінансову

підтримку культурних чи мистецьких проектів, забезпечення пільгового 

режиму господарювання; 

– законодавче, економічне (через податкові пільги) стимулювання

недержавної підтримки культури, видавничої справи, бібліотечної сфери тощо. 

Існує декілька моделей зарубіжної культурної політики, які 

є актуальними на сьогодні. 

Першою є так звана «американська модель», основними принципами якої 

є: 

– обмеження утримання державою культурно-мистецьких закладів, за

винятком загальнонаціонального значення; 

– підтримка і стимулювання приватного сектору;

– пристосування працівників сфери культури до ринкових умов, вміння

(митців, культпрацівників в т. ч. бібліотечних працівників, культурних та 

інформаційних менеджерів) заробляти кошти, заохочувати, знаходити 

спонсорів для реалізації культурно-мистецьких проектів. 

Загальновідомою є і «британська модель» державної культурної політики, 

яка передбачає підтримку держави на основі фінансування та дистанціювання 
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від процесу розподілу фінансів; безпосередню участь у питаннях розподілу 

фінансової підтримки беруть незалежні інституції – агенції, спілки, ради 

мистецтв тощо. Обов’язковим є створення механізмів впливу культурно-

мистецького середовища на розподіл бюджетних коштів. Логічним витоком 

попереднього пункту є посилення ролі місцевих органів влади, приватного 

спонсорства на розвиток культурного середовища. 

Третьою загальновизнаною моделлю державної культурної політики у 

гуманітарній сфері є «французька модель», основними положеннями якої 

стали: 

– виділення, контроль та розподіл коштів на культурно-мистецькі цілі;

– вирішальна роль у даному питанні належить державі;

– залучення культурно-мистецької сфери до практики фінансування

місцевими органами влади; 

– надання державної допомоги більшості культурно-мистецьких ініціатив

незалежно від масштабів, форми власності, комерційного успіху, дотримання 

національного пріоритету. 

Розглянувши детальніше «європейські» та «американську» моделі 

державної культурної політики, можна зробити висновок, що основна різниця 

між ними полягає у тому, що «американська модель» вимагає безпосередньої 

участі працівників сфери культури у проведенні державної політики, у той час 

як «французька» і «британська» моделі основну увагу зосереджують на роботі 

органів управління, обмежуючи самостійність працівників культури. 
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ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

За багатовікову історію людство виробило моральні підвалини 

функціонування суспільства як підґрунтя і спосіб існування та регулювання 

його відносин з інтересами особи. У структурі моралі одне із пріоритетних 

місць посідає професійна етика, яка розглядається у цивілізованому світі і як 

система моральних правил, норм професійної поведінки, і як один із принципів 

менеджменту. 

Специфіка певних видів професійної діяльності впливає на те, що 

суспільство висуває до фахівців підвищені моральні вимоги. Трудова діяльність 

представників певних професій не піддається попередній регламентації, не 

уміщається в рамках службових інструкцій. Особливості праці таких 

професійних груп ускладнюють моральні стосунки, і до них додається новий 

елемент: взаємодія з людьми – об’єктами діяльності. Тут етична 

відповідальність набуває вирішального значення. Найбільш відомі етичні 

кодекси тих професій, де значимі етичні дилеми задаються змістом діяльності 

(лікарі, адвокати, психотерапевти, журналісти тощо). 

Витоки професійної етики простежуються ще в рабовласницькому 

суспільстві. Загальновідомо, що давньогрецький лікар, «батько» медицини, 

Гіппократ вперше в історії розробив професійний кодекс у формі клятви лікаря 

як вихідний пункт розвитку професійної етики. 

Головна мета професійної діяльності лікаря, як практика, так і науковця, – 

збереження та захист життя й здоров’я людини, профілактика захворювань 

і відновлення здоров’я, а також зменшення страждань при невиліковних 

хворобах, при народженні і настанні смерті [2, с. 7]. 

Міжнародний кодекс медичної етики, прийнятий у 1949 р. Всесвітньою 

медичною асоціацією, чітко визначає загальні обов’язки лікаря, неетичні види 

діяльності, обов’язки лікаря щодо хворих та обов’язки лікаря відносно інших 

лікарів. У своїй професійній діяльності медики мають справу із дуже 

делікатним видом інформації. Відповідно до вітчизняного законодавства 

медичні працівники не мають права розголошувати інформацію про хворобу, 
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результати медичного обстеження, огляду, інтимний і сімейний боки життя 

громадянина [5, с. 2]. Адже дані про стан здоров’я є конфіденційною 

інформацією [6, с. 1]. 

Медична інформація – це визнаний законом вид конфіденційної 

інформації, інформації з обмеженим доступом, яка включає будь-які документи 

та незафіксовану довірчу інформацію щодо діагностики, лікування чи 

профілактики захворювання, а також про особисте, сімейне життя або інші 

відомості про пацієнта, які стали відомі медичним працівникам у процесі 

надання медичної допомоги [6, с. 166–167]. 

При наданні такої допомоги доступ до медичної інформації можуть мати 

не тільки медики, але й законні представники пацієнта і довірені особи, 

співробітники правоохоронних органів та соціальних служб, особисті 

психологи, працівники ЗМІ та інші. 

Обов’язок зберігати таємницю пацієнта поширюється не тільки на 

медичних працівників, але і на усіх працівників медичного закладу, а за 

незаконне розголошення лікарської таємниці Cт. 145 Кримінального Кодексу 

України передбачена кримінальна відповідальність, що може наставати в одній 

із таких форм: 

– штраф до 850 грн.;

– громадські роботи на строк до 240 год.;

– позбавлення права займати певні посади або займатися певною

діяльністю на строк до трьох років; 

– виправні роботи на строк до двох років [1].

У сучасному світі інформаційні технології пронизують усі складові

життєдіяльності людства. І медична сфера – не виняток. Наразі спостерігається 

ситуація, коли доступ до медичної інформації отримують і представники 

професій інформаційної сфери, зокрема, ті, що обслуговують технологічну 

інфраструктуру медицини. 

Найпоширенішими шляхами витоку медичної інформації є: 

– розкрадання носіїв інформації і документів, одержаних у результаті

роботи медичних інформаційних систем; 

– копіювання медичної інформації;

– несанкціоноване підключення до апаратури і ліній зв’язку тощо [3].

Окрім того, існують загрози, пов’язані з професійною діяльністю

інформаційних працівників з різним рівнем доступу до медичної інформації. 

Так, системний програміст має технічну можливість порушити захист, 

забезпечивши собі право входу в систему, при цьому може виявляти й 

обходити елементи систем захисту. У інженера з експлуатації існує можливість 

порушити захист технічних засобів, використовувати автономні утиліти 

(сервісні програми, що допомагають керувати файлами, отримувати 

інформацію про комп’ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати 

ефективну роботу системи) для доступу до файлів і для входу в систему [3]. 

Найслабші місця у роботі комп’ютеризованих і мережевих медичних 

інформаційних систем – це, наприклад, робочі станції. Вони 

є найдоступнішими компонентами мереж. Саме з робочих станцій 
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розпочинаються найчисленніші спроби несанкціонованих дій, адже звідси 

здійснюється керування процесами обробки інформації, запуск програм, 

введення і редагування даних, на дисках робочих станцій можуть 

розташовуватися важливі дані і програми обробки. 

Сервери також мають потребу в особливому захисту: і як сховища 

великих обсягів інформації, і як елементи, де здійснюється перетворення даних 

в різних ділянках мережі. 

Канали і засоби зв’язку в силу значної довжини ліній зв’язку проходять 

через неконтрольовану територію, і практично завжди існує можливість 

підключення до них або втручання в процес передачі даних з боку 

зловмисників [3]. 

У процесі обробки інформації можливі витоки, порушення цілісності, 

істинності, які відбуваються у результаті випадкових чи навмисно 

неправильних (недозволених) дій користувача (санкціонованого чи 

несанкціонованого для роботи в медичних інформаційних системах). Серед 

загроз і каналів витоку інформації варто також назвати: 

– дотримання належного ступеня захисту інформації від неправомірного

доступу і протизаконних дій, що залежить від якості розробки організаційних 

і технічних заходів, спрямованих на виключення доступу до апаратури обробки 

інформації, 

– контроль виносу персоналом різних носіїв інформації,

– заборону несанкціонованого введення чи стирання даних [3].

Для створення безпечної інформаційної системи охорони здоров’я

необхідно створити систему захисту, що являє собою регулярний процес, 

здійснюваний на всіх етапах життєвого циклу медичної інформаційної системи. 

Виокремлюють декілька етапів створення систем захисту медичної 

інформаційної системи: 

1. Визначення інформаційних та технічних ресурсів і об’єктів медичної

інформаційної системи охорони здоров’я, що підлягають захисту. 

2. Виявлення потенційно можливих загроз і каналів витоку медичної

інформації. 

3. Проведення оцінки вразливості і ризиків ресурсів медичної

інформаційної системи при наявній безлічі загроз і каналів витоку медичної 

інформації. 

4. Визначення вимог до системи захисту медичної інформації.

5. Здійснення вибору засобів захисту медичної інформації та їхніх

характеристик. 

6. Впровадження і організація використання обраних заходів, способів і

засобів захисту. 

7. Здійснення контролю цілісності і управління системою захисту

медичної інформації [3]. 

Унікальність професійної діяльності працівника інформаційної сфери 

у галузі медицини полягає у залученні у специфічний вид людських стосунків, 

які підпорядковані єдиним етичним рамкам. Вимоги про дотримання 

конфіденційності медичної інформації ставляться до них як до осіб, які 
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відповідно до своїх повноважень мають інформацію про громадян. Згідно 

з законом, при отриманні та використанні такої інформації вони несуть 

відповідальність за порушення режиму її захисту. Однак, важливою складовою 

медичної інформації часто стають особисті, приватні таємниці пацієнтів, які 

вже слід розглядати як професійну таємницю. І саме етичні кодекси 

професійної етики інформаційних працівників медичної сфери і повинні стати 

тим інструментом, який дозволить захистити цю таємницю. 

Моральний образ працівника медичної інформаційної сфери, етика його 

професійної діяльності, поведінки і спілкування повинна синтезувати в собі 

загальні засади моралі громадянина й етики професіонала. 

Дослідження професійної етики фахівця медичної інформаційної сфери 

належить до важливих, актуальних і ще недостатньо з’ясованих проблем. Її 

актуальність зумовлюється низкою чинників, зокрема й тим, що в умовах 

трансформації інформаційної сфери в Україні на засадах демократизації та 

децентралізації, її інтеграції у світовий інформаційний простір відбувається 

перенесення акцентів із етики командно-адміністративної слухняності 

працівників, характерної для тоталітарних режимів, на етику професійної 

і культурної самодостатності, самоповаги і відповідальності перед 

суспільством, на досягнення високих стандартів надання інформаційних послуг 

і задоволення потреб людини в інформації. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА В КОНТЕКСТІ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

Сучасний етап формування нашого суспільства з наголосом на культурні 

аспекти в інформаційному просторі можна співвіднести зі світовими 

тенденціями розвитку, які пов’язані з глобалізацією інформаційного простору. 

У соціальному просторі інформація поширюється швидко, завдяки 

технічним можливостям. Швидкість поширення інформації практично впритул 

наблизилася до своєї розрахованої межі, однак студент, як користувач цієї 

інформації, дуже часто не в змозі переробити, інтерпретувати, оцінити такі 

масиви інформації, з яких формуються інформаційні потоки сучасного 

суспільства. 

Людина, як суб’єкт свідомої, культурно орієнтованої діяльності й 

соціальної взаємодії, у реальних обставинах трансформації суспільства, усе 

більше й активніше виявляє свою самостійність з метою самоствердження. 

Крім того, сама інформація з відомостей, необхідних людині для свого 

співіснування як в суспільстві, так і в навколишньому його середовищі 

існування, перетворилася на щось ширше, що володіє значною надмірністю, 

колосальним об’ємом і вже не завжди так життєво необхідна людині, а часто 

носить суперечливий, агресивний і негативний характер та впливає на 

соціально-моральні орієнтири суспільного життя. 

На жаль, в гонитві за поліпшенням якості свого існування, молоді люди 

модифікують інформаційні потоки під свої цілі і завдання, тим самим піддаючи 

себе і в цілому середовище проживання величезним ризикам. Деформація 

і деструктивні зміни культурної сфери суспільства у формі перекручених 

моральних норм і критеріїв, неадекватних соціальних стереотипів і установок, 

помилкових орієнтацій і цінностей, впливають на стан і процеси у всіх 
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основних сферах суспільного життя. Інформація стає смертельною зброєю 

в руках зацікавлених маніпуляторів. Сьогодні людина вже настільки «підсіла» 

на інформаційну голку, що практично не в змозі відмовитися від своєї 

«інформованості», вбираючи інформацію з усіх засобів масової інформації та 

комунікації, незліченної кількості мас-медіа. Перекручування фактів 

і брехливість, диктатура і «чорні» PR-технології ведуть до деформації 

особистісного простору людини. Виробити імунітет до негативного, 

деструктивного інформаційного впливу практично неможливо – щоденно, 

щосекунди модифікації інформаційного процесу призводять до появи нових 

технологій інформаційного впливу. 

Вирішити проблему інформаційної безпеки людини в сучасних умовах 

багато в чому може формування його інформаційної культури. В даному 

контексті під «культурою» розуміється частина загальної культури особистості, 

сукупність матеріальних і духовних цінностей в інформаційній сфері, рівень 

знань, що дозволяє людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, 

брати участь в його формуванні та сприяти інформаційній взаємодії. Результати 

наукових досліджень відзначають низький рівень інформованості в питаннях 

інформаційної культури у студентів. Сучасні процеси становлення 

інформаційного суспільства, глобалізації та інформатизації в освіті зумовили 

нові вимоги до професійної діяльності спеціалістів інформаційної справи. 

Інформаційна культура особистості повинна проявлятися у здатності 

подолання інформаційних бар’єрів і вільної орієнтації в інформаційному 

середовищі. Це сукупність знань, правил і навичок, що дозволяють 

орієнтуватися людині в навколишньому інформаційному потоці. Це завдання 

має визначати зміст і методи психолого-педагогічної роботи з формування 

інформаційної культури молоді в аспекті впровадження новітніх ефективних 

технологій в системі освіти. 

Інформаційна культура пов’язана із соціальною природою людини. Вона 

є продуктом різноманітних творчих здібностей людини. Інформаційна культура 

особистості представляється на трьох рівнях: когнітивному (вираженому в 

певному наборі знань, вмінь та навичок), емоційно-ціннісному (установки, 

оцінки, відносини) та поведінковому (реальна і потенційна поведінка) 

і проявляється в таких аспектах: 

- в умінні адекватно формулювати свою потребу в інформації;

- в знанні інформаційних ресурсів;

- в умінні працювати з різною інформацією;

- в умінні висловлювати свою інформаційну потребу, формулювати

інформаційні запити; 

- від можливості адекватно відбирати і оцінювати інформацію;

- в умінні отримувати інформацію з різних джерел: з періодичних видань,

з електронних засобів масової комунікації, представляти її в зрозумілому 

вигляді і вміти її ефективно використовувати; 

- в умінні ефективно здійснювати пошук потрібної інформації в усій

сукупності інформаційних ресурсів; 



104 

- у володінні основами аналітичної опрацювання та структурування

інформації; 

- в знанні особливостей інформаційних потоків у своїй сфері діяльності;

- в умінні користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними

технологіями; 

- в умінні переробляти інформацію і створювати нову;

- в здатності до інформаційного спілкування;

- в умінні критично мислити, розуміти, оцінювати і творчо

використовувати інформацію; 

- в умінні орієнтуватися як в умовах інформаційного шуму, так і в умовах

інформаційного вакууму; 

- в умінні адекватного сприйняття інформації в умовах нав’язування

чужих ідей та цілей; 

- в умінні орієнтуватися в умовах спотворення фактів;

- в умінні протистояти пропагандистським інформаційним впливам тощо.

Словосполучення «культура інформації» як поняття має різне

трактування. Деякі вважають, що воно означає способи представлення 

інформації, види, що включають форми різних даних та їхній зміст. Інші – що 

це поліграфічний рівень виконання документів або діловодство; методи 

зберігання, обробки і передачі даних або методи, способи і засоби захисту 

інформації тощо. 

Ілюстрацією багатогранності цього терміну можна вважати існування 

таких понять як «інформаційний голод» і «надмірна інформація», які 

пояснюють недостатню кількість необхідної користувачеві якісної інформації у 

порівнянні з наявною у світі величезною загальною її кількістю. Культура 

інформації – це не лише показник інтелектуального потенціалу людей у 

спілкуванні один з одним, але і систем, що накопичують, зберігають 

і відтворюють різні дані. Культурна платформа є інтелектуальним фундаментом 

суспільства, його національним надбанням, на якому можна будувати 

розподілені бази, банки даних і знань. При цьому, за допомогою сучасних 

механізмів пошуку абонентам надходитимуть мінімально необхідні, релевантні 

їхнім запитам дані. Ця платформа зазвичай визначалася раніше як культура 

сенсу і тексту – культура інформації. В якості наступного компонента слід 

зазначити вміння організовувати (генерувати), зберігати і передавати дані так, 

щоб вони потрапляли потрібному абонентові у потрібний час. Тут слід 

звернути увагу на вивчення основ управління, діловодства, інформатики 

і телекомунікацій, аналітико-синтетичної обробки документів, теорії масових 

комунікацій тощо. 

Отже, формування інформаційної культури особистості є соціальним 

замовленням даного етапу розвитку суспільства, тому що культура будується 

інформаційним суспільством і буде визначатися рівнем культури людей, 

а найближчим часом успішність інформатизації в тій чи іншій країні буде 

визначати роль і місце цієї держави в світовому співтоваристві. Підсумком 

втілення в життя цілей і завдань по формуванню інформаційної культури 

людини є формування творчої вільної особистості, здатної реалізувати 



105 

конституційні права людини і громадянина на доступ до інформації, 

використовувати здобуту інформацію в інтересах свого фізичного, духовного та 

інтелектуального розвитку, а також в ім’я прогресу суспільства. Така людина 

володіє активною громадянською позицією, інформаційно відповідальна за 

свою взаємодію з інформаційним середовищем, переконана в значущості 

інформації і знань для вирішення широкого кола соціальних і особистих 

проблем. 
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WEB OF SCIENCE ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕРАПІЇ В СВІТІ 

В епоху швидкого розвитку інформаційних технологій світове наукове 

товариство, яке займається дослідженням проблеми бібліотерапії, для 
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відображення результатів своєї діяльності звертається до міжнародних 

наукометричних баз даних. Ці бази даних надають можливість оперативного 

ознайомлення з сучасними дослідженнями в галузі, відображають 

найвпливовіших авторів з їхніми науковими розвідками та індексами цитувань. 

На сьогодні найвідомішими та найавторитетнішими наукометричними 

базами даних у всьому світі виступають дві – «Web of Science» і «Scopus». Для 

аналізу сучасного стану розвитку бібліотерапії у світі ми обрали базу даних 

Філадельфійського інституту наукової інформації – «Web of Science». Ця 

платформа складається з декількох баз даних: Web of Science Core Collection, 

Chinese Science Citation Database, Derwent Innovations Index, KCI-Korean Journal 

Database, MEDLINE, Russian Science Citation Index, Sci ELO Citation Index [6]. 

У Web of Science наявні: фільтри, які допомагають відсіювати непотрібну 

інформацію вже у знайдених результатах пошукового запиту, сортування, яке 

дозволяє здійснювати зручний пошук за заданими параметрами, створення 

звіту за цитуванням, аналіз результатів тощо. На момент дослідження за темою 

«бібліотерапія» у «Web of Science» було виявлено 1 447 публікацій, з яких 

найбільше публікацій розміщені у Web of Science Core Collection (733) та 

MEDLINE (508). 

За допомогою Web of Science можна прослідкувати збільшення наукового 

інтересу до цієї проблематики з 1946 р. по 2017 р. (див. табл.) [5]. 

Рік 

видання 

Кількість 

публікацій 

Рік 

видання 

Кількість 

публікацій 

Рік 

видання 

Кількість 

публікацій 

Рік 

видання 

Кількість 

публікацій 

1946 3 1976  10 1992  17 2008  53 

1950 3 1977  9 1993  18 2009  63 

1951 3 1978  9 1994  13 2010  56 

1952 3 1979  15 1995  17 2011  67 

1959 2 1980  16 1996  19 2012  57 

1960 3 1981  5 1997  12 2013  59 

1961 2 1982  6 1998  19 2014  62 

1962 3 1983  14 1999  17 2015  74 

1964 3 1984  13 2000  15 2016  73 

1966 2 1985  4 2001  23 2017  26 

1967 2 1986  7 2002  20 

1968 2 1987  17 2003  30 

1970 3 1988  9 2004  36 

1973  7 1989  9 2005  31 

1974  5 1990  14 2006  51 

1975  8 1991  21 2007  39 

Під час здійснення пошуку інформації щодо досліджень у галузі 

бібліотерапії, пов’язаної з дітьми, була виявлена така кількість публікацій у 

базах даних: Web of Science Core Collection (121), Chinese Science Citation 

Database (1), Derwent Innovations Index (0), KCI-Korean Journal Database (47), 

MEDLINE (105), Russian Science Citation Index (2), Sci ELO Citation Index (2). 
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На сьогодні у «Web of Science» наявна незначна кількість публікацій, 

присвячених бібліотерапії з дітьми в бібліотеці – Web of Science Core Collection 

(2, одна з яких розміщена у відкритому доступі), MEDLINE (5, три – у 

відкритому доступі), KCI-Korean Journal Database (4, всі у відкритому доступі). 

В останній БД наявні такі статті, які є цікавими для дослідника бібліотерапії у 

дитячій бібліотеці: «Дослідження тенденцій та характеристик служб психічного 

здоров’я в публічних бібліотеках Північної Америки», «Дослідження 

ефективності програми бібліотерапії для початкових шкіл у публічній 

бібліотеці», «Дієвий результат бібліотерапевтичних програм в бібліотеці 

Ульсана», «Вивчення бібліотерапії з дітьми та молоддю в шкільній бібліотеці», 

проте ці наукові розвідки неможливо використати для проведення подальшого 

дослідження у зв’язку з мовним бар’єром – публікації корейською мовою. 

У Web of Science Core Collection у відкритому доступі наявне 

дослідження колективу авторів з Бразилії [4], у якому розглядається проект 

«Жива бібліотека в лікарнях». У цій статті дослідники намагалися з’ясувати 

наскільки стратегія читання історій у лікарнях, запропонованою цим проектом, 

може стати комунікаційним ресурсом для госпіталізованих дітей. Цей проект 

можна порівняти з українським аналогом – проектом «Ковчег». Їх об’єднує не 

лише моральна підтримка маленьких читачів/пацієнтів, а також матеріальна 

допомога у вигляді книг (книжки-розкладачки (pop-upbook), класична 

література, книжки-іграшки, навчальні посібники тощо) та допоміжних 

матеріалів. 

У MEDLINE, порівняно з Web of Science Core Collection, виявлено більше 

статей у відкритому доступі за цією тематикою, найновішою серед них є 

публікація Мері Дункан [1], в якій пропонується створити дві окремі дитячі 

бібліотеки у некомерційних агентствах. 

Заслуговують на увагу також дві статті англійських дослідників 

Д. Мазевс та Р. Лонсдейл [2, 3]. У першій підводяться підсумки одного з двох 

дослідницьких проектів, подається огляд книг та бібліотечних послуг для дітей 

у лікарні, результати опитувань медсестер, вчителів, працівників лікарень, 

а також бібліотекарів медичних та шкільних бібліотек. У другій статті значна 

увага присвячена теорії та практиці бібліотерапії з дітьми в лікарні, проте 

зазначається важливість вивчення бібліотерапії, підкреслюється важлива роль 

бібліотек та бібліотекарів у цій сфері. 

Отже, на сьогодні наукометрична база даних «Web of Science» надає 

широкі можливості для знайомства з результати дослідженьу галузі 

бібліотерапії, подає статистичні відомості з певної тематики, відображає 

авторитетні джерела. Це дає можливість науковцю зрозуміти, в якому напрямі 

рухаються сучасні бібліотерапевтичні розвідки, спрогнозувати та долучитися 

до світового наукового товариства для вивчення певної бібліотерапевтичної 

проблематики. Дослідження показало, що з кожним роком зростає інтерес до 

бібліотерапії, а також виявило, що на сьогодні відсутні комплексні наукові 

дослідження, присвячені бібліотерапії з дітьми у дитячих бібліотеках як в 

Україні, так і у світі. У зв’язку з цим з’являється потреба у проведені таких 
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досліджень на території України для обміну досвідом з іноземними вченими та 

для співпраці. 
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Українська бібліотечна асоціація (УБА) – це незалежна всеукраїнська 

громадська організація з індивідуальним членством, місією якої є всебічне 
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сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпечення реалізації права 

користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та 

інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та 

інших спільних інтересів членів УБА [1]. 

УБА є лідером у відстоюванні права громадян України на доступ до 

всього обсягу накопичених знань та інформації, права на свободу слова, у 

розвитку відкритого інформаційного суспільства, що базується на знаннях. 

Одним із підтверджень цьому є те, що Українська бібліотечна асоціація стала 

переможцем програми Європейського Союзу «Еразмус+» (Жан Моне) та з 

вересня 2015 р. розпочала реалізацію проекту «Все про Європу: читай, слухай, 

дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках». 

Головною метою програми «Еразмус+» (Жан Моне) є розвиток 

молодіжної мобільності, сприяння сталому розвитку країн-партнерів у галузі 

вищої освіти, робота з молоддю, становлення європейського виміру та 

розповсюдження європейських цінностей у цілому. А засобом досягнення цієї 

мети в межах програми стає надання грантів для широкого кола дій і заходів у 

галузі освіти та підготовки кадрів. Програма також надає можливість 

навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій країні, яка є учасником 

проекту. За умовами «Еразмус +» студент може отримувати стипендію або 

вчитися без стипендії, але за навчання в іноземному вищому навчальному 

закладі студент не платить, що робить таке навчання ще привабливішим.

Що стосується проекту УБА «Все про Європу в бібліотеках», то він, 

передусім, орієнтований на освіту дорослих і передбачає розширення мережі 

центрів європейської інформації (ЦЄІ), створених на базі більшості ОУНБ, та 

відкриття в містах і районах по всій Україні пунктів європейської інформації 

(ЄІ), інформаційно-методичне забезпечення бібліотекарів щодо їх діяльності та 

активізацію роботи бібліотек з популяризації європейських цінностей. У межах 

проекту створено віртуальний громадський європейський майданчик, який 

представляє інформацію про ЄС, євроінтеграційні процеси в Україні та досвід 

ЦЄІ та пунктів ЄІ. 

Основна мета проекту пов’язана з просвітницькою діяльністю, яка 

надасть розуміння та збільшить кількість прихильників європейського вибору 

України. Дослідження показують, що станом на 2017 р. уже 62% українців 

підтримують європейський вибір України, хоча у 2010 р. їх було усього 42%. 

На сьогодні в Україні все ще не вистачає механізмів донесення інформації до 

широкого загалу місцевих громад щодо політичного, економічного устрою ЄС 

та його культурного розмаїття, об’єктивно існує потреба у більш 

переконливому впливі на місцеві громади щодо європейського вибору України 

і збільшення відсотка його прихильників. Тому, на думку організаторів 

проекту, саме бібліотеки найбільш ефективно допоможуть вирішити цю 

проблему. 

Основними засобами проекту є популяризація ідеї євроінтеграції України 

серед місцевих громад шляхом проведення низки заходів у Центрах і пунктах 

ЄІ: «Дні Європи», відеоконференції, школи євроінтеграції, квести для молоді, 
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інтерактивні вуличні акції «Європейський квартал», «Фестиваль європейського 

кіно» тощо. 

Наразі 100 бібліотек з 24 областей України були офіційно, на конкурсних 

засадах, обрані для учасні у проекті і створили свої пункти європейської 

інформації, в яких кожен бажаючий може отримати інформаційно-методичну 

допомогу, консультації, відвідувати конференції, відео- та аудіоконференції, 

школи євроінтеграції, семінари, тренінги, молодіжні квести, інтерактивні 

вуличні акції. Фахівці бібліотеки забезпечують користувачам професійне 

обслуговування з питань євроінтеграційних процесів, створюють власні 

покажчики та організовують заходи з популяризації європейської культури. 

Для ефективності та результативності проекту 55 бібліотек отримали 

пристрої для читання електронних ресурсів, а усі пункти ЄІ – засоби для 

збереження електронної інформації. Розроблено навчально-методичний 

посібник для бібліотекарів з питань створення пунктів ЄІ та поширення ЄІ, а 

також створено веб-інформаційну платформу «Громадський європейський 

майданчик». Для розвитку інформаційно-методичного компоненту 

здійснюється обмін досвідом діяльності ЦЄІ та пунктів ЄІ на форумах, 

ярмарках ідей, його узагальнення та подальше запровадження у практику 

роботи пунктів ЄІ. 

Слід відмітити, що, впроваджуючи проекту «Все про Європу в 

бібліотеках», УБА створила надійну платформу для всеукраїнської мережі 

пунктів європейської інформації, до якої долучаються все більше бібліотек з 

малих міст України. Користувачі мають змогу отримати доступ до електронних 

баз даних про Європейський Союз та євроінтеграцію від Представництва ЄС в 

Україні. Також бібліотеки консультують читачів стосовно офіційних 

електронних ресурсів про ЄС та дають змогу ознайомитися із інформаційними 

матеріалами щодо навчання, роботи або ж подорожі за кордон. 

Проаналізувавши роботу УБА з реалізації проекту «Все про Європу: 

читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках», 

можна відзначити, що УБА як громадська професійна організація здійснює 

свою діяльність, базуючись на наступних концептуальних принципах: 

 забезпечення інтелектуальної свободи та відданості ідеалам

демократії; 

 орієнтації на користувача («читачецентризм»);

 сприяння освіті та просвітництву нації;

 безперервності навчання, постійного професійного вдосконалення;

співпраці, партнерства; відкритості, прозорості та підзвітності [3]. 

Тому повноцінна реалізація проекту «Все про Європу: читай, слухай, 

дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» є інформаційним 

компонентом, що допомагає української нації в здійсненні європейського 

вибору. 
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ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Одним із чинників, що забезпечує успішне формування сучасного 

розвинутого інформаційного суспільства, є правильне функціонування 

бібліотечних установ усіх видів і типів. Одним з таких типів є вузівські 

бібліотеки, що забезпечують ефективне навчання студентів. Проте, 

користуючись літературою з певної дисципліни, вони не завжди мають доступ 

до наукових здобутків викладацького складу свого навчального закладу. 

Рішенням у цьому питанні стають інституційні репозитарії, які здатні 

забезпечити вільний довготривалий та надійний відкритий доступ до 

результатів наукових досліджень установи не лише студентам, але й усій 

науковій спільноті. 

Мета статті – розглянути особливості функціонування інституційного 

репозитарію Київського університету імені Бориса Грінченка. 
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Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса 

Грінченка (ІР КУБГ) розпочав роботу 25 грудня 2012 р. на базі програмного 

забезпечення EPrints 3 [1]. Він є ресурсом відкритого доступу та частиною 

електронної колекції Бібліотеки Університету. Призначенням ІР КУБГ є 

«накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді наукових, 

навчальних та навчально-методичних творів науково-педагогічних 

співробітників Університету, надання відкритого доступу засобами Інтернет-

технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-

освітнього простору» [2]. Основним завданням репозитарію є забезпечення 

централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних 

текстів наукових та/або творчих, навчальних та навчально-методичних творів, 

сприяння зростанню популярності Університету шляхом представлення його 

наукової та/або творчої продукції у глобальній мережі та збільшення 

цитованості наукових публікацій співробітників Університету шляхом 

забезпечення відкритого доступу до них через Інтернет. 

Функціями репозитарію КУБГ визначено: навчальну, що відповідає за 

навчально-виховний процес та виконання освітніх запитів користувачів; 

наукову, яка спрямована на допомогу науково-дослідницькій роботі 

навчального закладу та його інтеграцію у світову наукову комунікацію; 

довідково-інформаційну, що задовольняє інформаційні потреби та запити 

користувачів; кумулятивну або накопичувальну, яка забезпечує накопичення та 

збереження оригінальних електронних документів та електронних копій 

друкованих видань у фондах Бібліотеки. 

Керування репозитарієм КУБГ здійснює Ректорат, а загальний контроль 

за функціонуванням – проректор з наукової роботи. Основним виконавцем в 

процесі створення та функціонування в репозитарії є Бібліотека. 

Інституційний репозитарій є ресурсом відкритого доступу, тому для 

перегляду матеріалів, за виключенням певних областей, не вимагає реєстрації 

від користувачів, проте для тих, хто додає свої праці в репозитарій, це є 

обов’язковою умовою. По-перше, це спрощує авторам процес додавання своїх 

праць до електронного архіву та їх відслідковування, по-друге, таким чином 

адміністрація архіву має змогу відслідковувати роботу авторів. Користувачі 

репозитарію повинні зареєструватися, якщо вони хочуть підписатися на певне 

зібрання, отримувати повідомлення про нові надходження та зберігати 

результати пошуку. Для входу до свого профілю користувачі репозитарію 

КУБГ мають вказати своє ім’я та пароль. Для створення облікового запису в ІР 

КУБГ необхідно зазначити ПІБ, адресу електронної скриньки, пароль та 

підтвердити, що користувач – людина. 

Інституційний репозитарій КУБГ пропонує як простий пошук, так і 

розширений. Простий пошук вимагає введення певного пошукового запиту. 

Розширений пошук містить перелік полів, хоча б одне з яких має бути 

заповнене для здійснення процесу пошуку. Користувачу пропонується вказати 

один чи декілька термінів, назву документу, одне чи декілька прізвищ авторів з 

зазначенням ініціалів або без них, певні ключові слова або дати, фрази, що 

можуть міститися в резюме документа. Також користувач може обрати 
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тематику та тип об’єкту; підрозділ, в якому документ було створено; 

редакторів, які працювали над ним; назву журналу чи публікації; статус, який 

визначає: опублікований чи неопублікований матеріал; та його тип. Репозитарій 

КУБГ зберігає таки типи документів: тексти, зображення, слайд-шоу, відео, 

аудіо та архіви. Також користувач може визначити, яким умовам має 

відповідати пошуковий запит: усім вказаним або будь-якому з них, та порядок 

представлення результатів: за назвою, ім’ям авторів, за роком (більш нові 

матеріали) чи датою (спочатку показуються старі матеріали). 

Ще одним способом перегляду матеріалів у репозитарії КУБГ є окремі 

перегляди за роками, темою, підрозділами та авторами. В перегляді за роками 

пропонується обрати певний рік: з 1989 по 2017 включно. Таким чином, 

користувач може ознайомитися з новішими чи навпаки – старішими 

публікаціями. Всередині кожного року праці розташовані за алфавітом прізвищ 

авторів. В перегляді за темою користувач може обрати певний тип документу: 

статті в журналах, матеріали конференцій, монографії, автореферати та 

дисертації, навчально-методичні матеріали та нормативні документи, патенти 

на винаходи, підручники, звіти структурних підрозділів та за науковими 

проектами, навчальні посібники, сертифікати та свідоцтва на реєстрацію 

авторського права на науковий твір, статті в наукометричних базах та матеріали 

з історії університету. В перегляді за підрозділами користувач може 

ознайомитися з працями співробітників певної структурної одиниці 

Університету та визначити продуктивність кожного з них. Обравши певний 

підрозділ, користувач має обрати один з пропонованих років, а далі він може 

переглядати матеріали за алфавітом прізвищ авторів. В перегляді за авторами 

користувачу пропонується перелік прізвищ авторів, розташованих за алфавітом. 

Обравши певного автора, він може переглянути всі його праці, поділені за 

типом документів та розташовані за алфавітом назв всередині кожного типу. 

Дуже важливим моментом у процесі створення інституційного 

репозитарію є його наповнення. Виділяють два основних способи додавання 

авторських праць в електронний архів Університету: самоархівування – коли 

автор самостійно викладає у відкритий доступ свої праці, та коли він 

звертається за допомогою до адміністратора, який виконує увесь цей процес за 

нього. Репозитарій КУБГ на своєму сайті має у відкритому доступі інструкцію 

щодо самоархівування на допомогу новим авторам. В цій інструкції крок за 

кроком описано процес самостійного додавання своєї праці до репозитарію. 

В ІР КУБГ перш за все науковець має обрати тип документу. Це може 

бути стаття в журналі, періодичному журналі або газеті, глава або розділ книги, 

монографія, доповідь на конференції або семінарі, книга чи збірка матеріалів 

конференції, автореферат дисертації, опублікований патент або такі освітні 

ресурси як конспекти лекцій, вправи, екзаменаційні білети та навчальні 

програми дисциплін. Наступним етапом є завантаження документу. Ім’я файлу 

має бути написане лише латиницею без пробілів з переліком авторів, назви і 

номеру видання та закладу, в якому працює автор. Третім кроком є наведення 

наступних елементів: імена авторів, назва, резюме об’єкту, ключові слова, 

перелік літератури, підрозділ, з яким цей об’єкт пов’язано, корпоративні 
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автори, спонсори, проекти та публікаційні дані (статус, назва журналу чи 

публікації, ISSN/ISBN, видавець, офіційний URL, том, номер, діапазон 

сторінок, дата та ідентифікаційний номер). Такі елементи як назва, автори, 

резюме та ключові слова необхідно записати трьома мовами: українською, 

російською та англійською. Останнім кроком перед відправленням запису на 

перевірку адміністратору є обрання його тематики. 

На сьогодні в ІР КУБГ зберігається майже 13,9 тис. документів, з яких 

7,6 тис. статей, 4,2 тис. навчально-методичних матеріалів, 641 підручник, 

558 доповідей на конференціях та семінарах, 479 авторефератів дисертацій, 

198 монографій, 141 розділ підручників та 91 патент. Всі матеріали в 

репозитарії є повнотекстовими та зі 100 % відкритим доступом за виключенням 

деяких монографій та навчально-методичних матеріалів. 

Отже, інституційний репозитарій КУБГ є простим у користуванні як для 

науковців, так і для студентів. У репозитарії створені всі умови для тих, хто 

бажає представити свої наукові та навчальні здобутки громадськості, а також 

запропоновано зручну систему пошуку, за допомогою якої користувачі мають 

можливість як знайти будь-який конкретний документ, знаючи про нього 

мінімум інформації, так і переглянути всі документи за певним критерієм. 
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Світова видавнича справа давно вже стала високотехнологічною 

індустрією, переконливо демонструючи силу маркетингових знань і вмінь. У 

книжкових магазинах представлений широкий асортимент видань, створені усі 

умови для вибору книги, застосовуються прогресивні методи обслуговування 

користувачів, магазини оснащені сучасним торговельним обладнанням і все для 

того, аби заохотити покупця завітати до книжкового магазину і придбати книгу. 

Для успішної реалізації книжкової продукції важливою є маркетингова 

політика книжкових магазинів. 

Аналізуючи діяльність книжкових магазинів закордоном, важливо 

відмітити, що вони намагаються застосовувати нові маркетингові підходи для 

представлення та реалізації свого асортименту. Розглянемо декілька з них. 

Приголомшений своєю колекцією книг, Річард Бартінсдель збудував ряд 

книжкових шаф у 1964 р. безпосередньо на тротуарах Каліфорнії, США. Він 

залишив книжкові шафи на вулиці, щоб розпродати книжки, які йому були 

більше не потрібні. Перехожі могли обрати книжку та залишити гроші у 

кавовій бляшанці. 

Сьогодні «Книгарня Барта» є найбільшим книжковим магазином в світі, 

що знаходиться на відкритому повітрі. Тепер у книгарні майже 1 млн книг, 

більшість з яких і досі продається за системою «чесного слова». Книжковий 

магазин працює цілу добу, а персонал з 9:30 до 17:00 кожного дня. Відвідувач 

може прийти вночі, вибрати собі книгу, а гроші залишити у «кавовій бляшанці» 

або принести зранку. 

Хоча книжкові магазини і бібліотеки Каліфорнії роблять багато, аби 

занурити людей їх у різні світи, «Книгарня Барта» – це інший рівень. Це – 
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перероблений будинок, де асортимент розміщено в приміщеннях, які 

відповідають темі книги, наприклад, кулінарні книги можна знайти на кухні, 

художні книги – в галереї, наукові книги – в особистому кабінеті. Кожна стіна, 

полиця, куточок заохочують відвідувачів опинитися у цьому будинку. 

У книгарні є безліч книг різних жанрів у м’якій обкладинці, весь 

асортимент розміщений за авторами і темами. Ціни трохи зависокі. Відвідувачі 

також можуть принести свої книги, які їм не потрібні, і книгарня їх купить. Тут 

можна знайти видання, яких немає в Інтернеті. 

У книгарні є холодильник, повний недорогих напоїв для спекотних днів, 

газон та місця для сидіння і відпочинку. Книгарня також відома своїм чудовим 

яблуневим садом, у якому відвідувачі насолоджуються читанням [1]. 

Магазин «El Ateneo Grand Splendid» – один з найвідоміших і, за оцінкою 

британської газети «Guardian», один з найкрасивіших книжкових магазинів 

столиці Аргентини Буенос-Айреса. Розташований магазин на проспекті Санта-

Фе, в районі Реколета. Виявляється, існують в світі не тільки незвичайні книги, 

а й вельми неординарні книжкові магазини, а вся справа в тому, що він 

знаходиться у приміщенні, де з 1919 р. по 2000 р. функціонував спочатку 

звичайний театр «Grand Splendid Theater», а потім і кінотеатр. 

Інтер’єр абсолютно не змінився після перетворення кінотеатру на 

книжковий магазин. Стіни та інші елементи інтер’єру оббиті оксамитом, 

склепінчаста стеля прикрашена фрескою, уздовж стін збудовані мармурові 

скульптури, а полиці з книгами розташовані не тільки в партері, але і на 

балконі, в бельетажі та в ложах. На сцені екс-театру обладнали кафе, де 

любителі почитати можуть відпочити за чашкою улюбленого напою, при цьому 

гортаючи видання з полиць. Зручні стільці зі столиками знаходяться у багатьох 

куточках цього розкішного книжкового магазину. 

У книжковому магазині «Libreria El Ateneo» створена дивовижна 

атмосфера, яка спонукає до натхнення і творчості. У другій половині дня тут 

грає піаніст, а вечорами часто влаштовують танцювальні заходи та концерти. 

Великий акцент тут зроблений ще й на освітлення інтер’єру, яке створює 

сприятливу атмосферу для покупок. 

Асортимент магазину надзвичайно широкий: від класичних творів до 

популярних бестселерів. Книжкові полиці є на всіх поверхах старовинного 

театру, книги розміщені за темами: соціологія, політика, фотографія, мистецтво 

та ін. На обкладинці кожної книги вказана ціна. 

Книжковий магазин досі виглядає справжнім театром. Перший поверх 

магазину є місцем для колекційних книг: починаючи від Борхеса і класики до 

азіатських кулінарних книг і путівників. У продажу є вибір літератури 

іспанською, англійською мовами. У підвалі зібрана колекція місцевої та 

зарубіжної музики. Також є відділ для наймолодших – з книгами та м’якими 

іграшками. На другому поверсі знаходиться наукова та навчальна література і 

найбільш усамітнені куточки для читання. На третьому поверсі – великий вибір 

музики та DVD-дисків. На четвертому поверсі розміщено багато стільців, 

театральних балконів, де відвідувачі можуть відпочити і роздивитися свої 

покупки. 
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На сайті книжкового магазину (http://www.yenny-elateneo.com/) 

розміщено інформацію про асортимент магазину, події, які відбуваються у 

крамниці, та анонси [2; 3]. 

Книгарня «Paagman» (Нідерланди) була заснована 1 листопада 1951 р. 

Жераром Пагманом. Сімейний бізнес «Paagman» зараз очолюють Надін і 

Фабіан Пагман – власники вже третього покоління. Філії «Paagman» – це два 

великі магазини в Схевенінгені і в центрі Гааги на Фредерік Хедріклен. 

У 2014 р. «Paagman» придбав книжковий магазин у центрі Гааги. Цей 

магазин у лютому 2015 р. відчинив свої двері і став зовсім новим магазином в 

історичній будівлі. Дизайн-студії «CUBE Architects» довелося добряче 

попрацювати, щоб розмістити новий книжковий магазин «Paagman», адже під 

торговельну зону була виділена лише невелика частина павільйону з колонами 

між ескалатором і круглим скляним фасадом. Але дизайнери впоралися з 

поставленим завданням, їм вдалося створити динамічний і просторий інтерє’р. 

Відкидні диванчики виглядають дуже мило і пропонують відвідувачу сісти і 

погортати книгу, яка зацікавила його. 

Магазин спеціалізується на продажу книг, канцелярських товарів, 

музичних дисків CD/DVD, платівок. Половина книг в магазині розміщена 

обкладинкою до покупця – така викладка більшою мірою орієнтована на 

продаж, а поворотна система стелажів дозволяє при необхідності змінювати 

принцип викладки з фронтального на бічний. 

Магазин має свій сайт (https://www.paagman.nl/agenda-nieuws.html), де 

подається інформація про події та акції у книгарні, книги, які можна замовити 

онлайн, є посилання на сторінки в соціальних мережах. 

«Paagman» є найбільшим книжковим магазином в Гаазі, який регулярно 

організовує різні інтерактивні і спеціальні заходи з авторами і музикантами. 

Крім того, «Paagman» надає послуги як поштове відділення, музичний відділ, 

відділ канцтоварів та Kicking Horse кафе, де подають смачну каву, торти, 

бутерброди і салати. 

На додаток до пристрасті до книг, музики, ресторанів, офісних рішень і 

маркетингу, власники особливо розділяють пристрасть до роботи з колегами і 

мають відмінний сервіс для клієнтів. «Paagman» також бере участь в реалізації 

своєї продукції для компаній і бізнес-клієнтів. Офіс продажів підрозділу 

«бізнес-бізнес» займається всіма видами діяльності, пов’язаними з цими 

продажами корпоративним клієнтам. 

Є цікавим той факт, що магазин купує книги у читачів: якщо вам не 

потрібна якась книга, ви приносите її, з вами має бути паспорт або посвідчення 

водія і вашу книгу у вас купують [4; 5; 6]. 

З 25 березня по 2 квітня 2017 р. в Нідерландах проходив Тиждень Книги 

під назвою «Verboden Vruchten» («Заборонений плід»). З нагоди тижня книги 

магазин «Paagman» випустив газету тиражем 35 000 прим. Підготовкою і 

редагуванням газети займався сам магазин. На сторінках газети можна зустріти 

декілька інтерв’ю з різними письменниками, книги яких включені до теми 

«Заборонений плід». Вона також містить багато інформації про книги, які 

продаються у магазині. У газеті подані анонси подій, які пройдуть протягом 
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тижня у книжковому магазині – зустрічі з авторами, коли і о котрій годині їх 

проводитиме магазин. Заходи, які проводить книжковий магазин є відкритими 

для всіх. Однак, потрапити на таких захід не так просто. Спеціально для 

постійних клієнтів магазину – гарантоване місце на заходах. Якщо ви бажаєте 

відвідати той чи інший захід, реєструєтеся при вході у магазин і, після обробки 

вашої інформації, ви можете отримати підтвердження вашого місця на заході, 

якщо маєте потрібний рівень. Все залежить від того, як часто ви відвідуєте та 

користуєтеся книжковим магазином. Кожен користувач отримує свою 

подарункову карту від магазина. Подарункові карти можна придбати в 

«Paagman», купуючи товар або замовити онлайн на сайті. Для компаній, при 

купівлі більшої кількості товару, магазин має привабливі знижки: 25-50 од. – 

знижка 10%; 50-100 од.– знижка 12%; від 100 од. – знижка 15%. 

З простою можливістю придбання електронних книг в один клік 

популярність книжкових магазинів, на жаль, знижується. Однак, справжні 

поціновувачі літератури стверджують, що традиційний книжковий магазин 

наповнений особливою атмосферою, ні з чим не зрівняється. А такі ефектні 

магазини не можуть не заохочувати читачів відкласти технології і насолодитися 

усіма принадами і перевагами друкованого слова. 

Нині в Україні також з’являються книгарні нового формату. Поєднання 

кав’ярні з книжковим магазином – вже добра традиція для українського 

книгорозповсюдження останніх кількох років. Саме такі маленькі книгарні – 

найперспективніші, адже вони є найкращим місцем для паперової книги. 

Завдяки затишній атмосфері, дбайливо створеному інтер’єру, фаховому 

персоналу книгарні, на відміну від книжкових супермаркетів, добре 

пристосовані до торгівлі паперовою книгою. 

Без належної маркетингової культури книгарня не зможе знайти себе у 

конкурентному просторі, зрозуміти свої можливості, перспективи, ризики. На 

словах усе це просто: побачити в незадоволеній потребі цільової аудиторії 

можливості для своєї праці; підпорядкувати цій меті всі складові 

маркетингового комплексу, стежити за діями конкурентів та обирати сильніші, 

ніж вони, стратегії; думати, прогнозувати, формувати майбутні потреби і 

намагатися першим пропонувати для їх задоволення результати своєї праці, 

використовувати найефективніший канал продажу – Інтернет, створювати 

креативні підходи продажу через сайт і тісно співпрацювати з соціальними 

мережами. Лише тоді книгарні зможуть досягти збільшення обсягів продажів 

книжкової продукції і не забувати про те, що основною їх метою є не тільки 

прибуток, а й розвиток культури та духовності. 
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ГАЙДЛАЙН ЯК ЗАСІБ УНІФІКАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ 

ПОЛІГРАФІЇ 

У сучасному світі будь-якій компанії чи організації для виокремлення 

власного бренду з-поміж інших недостатньо просто розробити логотип. 

Успішність іміджу безпосередньо залежить від розробки корпоративного 

стилю, в основі якого і є логотип. Завдання професіонала з розробки 

корпоративного стилю (графічний дизайнер, типограф, поліграфіст) − створити 

основні константи, які разом компонують бренд, вирізнятимуть його з поміж 

інших. Брендинг, а також створення брендбуків і гайдлайнів, має попит на 

ринку дизайну не лише в Україні, а й в усьому світі. 

Мета дослідження − проаналізувати вплив брендингу на покращення 

іміджу та впізнаваності компанії, організації тощо; уніфікації та систематизації 

корпоративної поліграфії на прикладі створення гайдлайну для кафедри 



120 

журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

Ми вивчили особливості формування гайдлайну та процес брендингу, 

дослідили найбільш впливові тенденції брендингу в галузі графічного дизайну, 

а також визначили оптимальні платформи та програмне забезпечення для 

брендування. В результаті розробили корпоративний стиль для кафедри 

журналістики. 

Об’єкт дослідження – корпоративний стиль кафедри журналістики 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Предмет дослідження − прототип гайдлайну кафедри журналістики 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Поняття «брендбук» та «гайдлайн» досить часто плутають навіть 

спеціалісти у галузі маркетингу та реклами, не зважаючи на те, що між цими 

документами існує суттєва різниця. 

Насамперед, це цільова аудиторія. Гайдлайн створений для дизайнерів, 

маркетологів, PR-спеціалістів, а брендбук для топ-менеджменту та керівництва 

компаній. Кожен з цих документів створений з окремою метою: гайдлайн для 

закріплення правил та принципів, на основі яких реалізується візуальна 

складова бренду; брендбук покликаний донести до читача основні принципи 

філософії компанії, інформацію про мету та цільову аудиторію бренду. 

Змістова частина документів теж суттєво різниться. Основні складові 

гайдлайну − правила застосування логотипу, кольорів та шрифтів, створення та 

уніфікація корпоративної поліграфії та сувенірної продукції для підтримки 

візуального іміджу компанії. Брендбук, насамперед, описує критерії 

правильності стратегічних рішень, принципи фільтрації рішень в рамках 

реалізації різних стратегій (продажів, технологій, роботи з кадрами, роботи з 

цільовою аудиторією тощо). 

Оскілки бренбук та гайдлайн відіграють важливу роль у житті бренду, 

необхідно вміти їх розрізняти, зважаючи на описані критерії. Від рівня 

розуміння особливостей кожного з цих документів і якості їх розробки 

залежить ефективність іміджевої політики та впливу на цільову аудиторію. 

Отже, систематизація корпоративного стилю та чітке окреслення його 

основних компонентів − основна функція гайдлайну. Його структура 

передбачає детальний опис: 

 порядку використання, можливих модифікацій логотипа, а також

перелік недопустимих змін; 

 усієї інформації про усталені кольори бренду, їхні номери у різних

кольорових системах; 

 шрифтового оформлення (де і як використовувати ту чи ту

корпоративну гарнітуру); 

 видів корпоративної поліграфії та сувенірної продукції (фірмові

бланки, конверти, блокноти, ручки, чашки тощо). 

Провідні вищі навчальні заклади Європи та США давно застосовують 

практику розробки та використання гайдлайнів, наприклад, Гарвардський 

університет (Бостон, Массачусетс, США) та Оксфордський університет 
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(Оксфорд, Велика Британія). У своїх гайдлайнах університети чітко 

прописують правила застосування кольорів, шрифтів, розміщення логотипу на 

підручниках, діловій документацій та сувенірній продукції, а також дизайн 

реклами закладів освіти. Українські ВНЗ, що практикують використання 

гайдлайнів та брендбуків – це Київський університет імені Бориса Грінченка, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

Розробка фірмового стилю кафедри та створення гайдлайну дозволять 

систематизувати та уніфікувати візуальну айдентику кафедри журналістики. 

Сучасний та цікавий стиль привертатиме увагу, вирізнить кафедру з-поміж 

інших. 

Правильне застосування візуальної ідентифікації обов’язкове для 

студентів та викладачів кафедри, зокрема: 

 правильне використання логотипу на різних тлах, збереження його

пропорцій та первісного вигляду; 

 дотримання фірмових кольорів та гарнітури у діловій документації,

поліграфічній та сувенірній продукції; 

 використання шаблонів заготовок із врахуванням рекомендацій та

правил гайдлайну. 

Це важливо для підтримки єдиного образу та досягнення впізнаваності 

кафедри, як бренду. 

Гайдлайн допоможе правильно сформулювати бажаний образ, уникнути 

неправильного трактування візуальних ідентифікаторів. Ми врахували всі 

тонкощі та нюанси застосування корпоративних атрибутів, аби зберегти 

загальну ідею та забезпечити максимальну пізнаваність кафедри. 

Він є основою для подальшої роботи не лише над візуальною айдентикою 

кафедри, а й створення цілісної концепції майбутнього бренду, що матиме не 

лише впізнаваний фірмовий стиль, а й власну чітко окреслену філософію, місію 

та цінності. 

У перспективі низку візуальних ідентифікаторів можна доповнювати, 

наприклад, анімаційною заставкою для відео-роликів (у фірмових кольорах 

зазначених в гайдлайні). 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КАНАЛІВ КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ: 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ ЧИ КНИГАРНІ? 

Книжкова торгівля є формою обертання неперіодичних видань, під час 

якого здійснюється обмін товарної книжкової продукції на гроші [1]. Еволюція 

підприємств книжкової торгівлі пов’язана з потребою розвитку й оптимізації 

методів комунікації авторів і видавництв з читачами. 

У сучасних умовах видавничі та книгорозповсюджувальні підприємства 

намагаються покращити результати своєї діяльності за допомогою збільшення 

обсягів продажів, удосконалюючи збутову політику. З розвитком 

інформаційних технологій з’являються нові інструменти для підвищення 

ефективності такої діяльності. 

Поява інтернет-магазинів в Україні на базі традиційних книгарень чи як 

окремих самостійних підприємств зуміла покращити становище певних 

видавництв, проте деякі видавничі структури використовують лише перевірені 

та надійні канали книгорозповсюдження, найбільш результативними серед яких 

є книжкові магазини. 

На думку відвідувачів, фізичні книгарні мають такі переваги над 

онлайновими прототипами: 

 тактильні відчуття, які часто відіграють важливу роль при виборі

книги, адже запах сторінок, красива та стильна обкладинка, можливість 

тримати видання в руках також приносить радість читачам; 

 можливість переглянути книгу особисто, оцінивши кегль шрифту,

верстку, надійність та якість палітурки, товщину аркушів, вагу товару та інші 

загальні характеристики поліграфічного оформлення; 

 прогресивні методи обслуговування в магазині;

 можливість скористатися послугами продавця-консультанта й

отримати детальну інформацію про конкретне видання, порадитися стосовно 

жанру чи тематики необхідної книги; 
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 наявність дисконтних карток для постійних покупців, які надають

знижку при купівлі товарів на визначену суму; 

 зручні способи оплати покупки готівкою чи карткою банку;

 проведення автограф-сесій та презентацій книг у книгарнях, що дає

нагоду особисто поспілкуватися з сучасними авторами стосовно особливостей 

їхніх літературних робіт і т. д. 

Незважаючи на таку кількість переваг фізичних книгарень, більшість 

покупців книг обирає саме інтернет-магазини. Наявність електронних каталогів 

асортименту, налагоджена система поставок вітчизняних та іноземних книг, 

вивчення ринку та активна маркетингова діяльність, правильне визначення 

цільової аудиторії – ось конкурентні переваги книжкових інтернет-магазинів. 

Саме в онлайн-книгарнях є можливість забронювати нині недоступні з певних 

причин товари, додати їх у список бажань, отримати знижку на конкретні 

асортиментні позиції. Існують й активно застосовуються й інші ефективні 

способи підвищити обсяги продажів літератури, які відзначаються покупцями 

як пріоритетні характеристики книжкових інтернет-магазинів: 

 Оперативна та швидка доставка товарів у визначений час.

 Пошук та замовлення книг у будь-який населений пункт, адже у

мешканців сіл, селищ та малих міст не завжди є нагода придбати у місцевих 

книгарнях бажане видання. 

 Можливість отримати знижки при реєстрації в інтернет-магазині,

здійсненні першої покупки чи під час проведення сезонних акцій. Наприклад, 

активну позицію щодо розвитку систем знижок займає «Клуб сімейного 

дозвілля». Кожен новий учасник має 10-відсоткову знижку на запропонований 

список видань при умові, що замовлення здійснюють щоквартально. 

 Вартість книг в універсальному книжковому інтернет-магазині чи

онлайн-книгарнях окремих видавництв часто дещо відрізняється від цін у 

звичайному магазині, адже обсяг змінних та постійних витрат є значно нижчим, 

що, відповідно, впливає на зменшення собівартості продукції. 

 Зручно сформований електронний каталог з набором полів для

пошуку конкретного видання, де можна ознайомитися з харатеристиками 

обраного товару. 

 Ймовірність фільтрування запропонованого асортименту книг за

необхідними критеріями: популярність, новизна, акційні пропозиції, 

ранжування цін і т. д. 

Одним із дієвих інструментів маркетингової діяльності у книжковій 

торгівлі є просування книжкових товарів через соціальні мережі. 

Найвідомішими серед них є FaceBook та Instagram. У FaceBook зосереджена 

зріла публіка, а цільова аудиторія пабліків в Instagram – підлітки та молодь. 

FaceBook носить інформаційний характер, де здебільшого розміщуються 

текстові повідомлення. Instagram є цікавішим для молоді через можливість 

розміщення художніх і фотографічних зображень, що підкріплюють коротким 

та влучним текстом. 
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Зробити замовлення книги кожен бажаючий може безпосередньо в 

обраній соцмережі (у Instagram це директ, у FaceBook – звичайна система 

повідомлень чи Messenger) або перейшовши за посиланням, яке зазвичай 

знаходиться в кінці посту, на сторінку інтернет-магазину. 

За допомогою цих комунікаційних каналів потенційні чи постійні 

покупці, підписавшись на сторінку видавництва, мають можливість дізнаватися 

першими про новинки, акції, цікаві заходи. Особливо активні видавничі 

організації проводять тематичні конкурси-флешмоби, метою яких є продаж 

видань, зазначених в умовах конкурсу. Наприклад, онлайн-книгарня Yakaboo.ua 

започаткувала проведення читацького флешмобу, який складається із 25 

завдань та діє щосезонно. Учаснику потрібно розміщувати власні рецензії на 

книги в поєднанні з якісним фото видань на своїй сторінці у Instagram, 

підписуючи пост відповідним тегом. Зараз актуальним є тег 

#YakabooBingoАutumn. Винагородою переможцю конкурсу є сертифікат на 

купівлю книг у Yakaboo.ua на суму 250 грн. [2]. Дослідивши активність цього 

заходу та кількість постів з відповідним хештегом, було визначено, що 

флешмоб дійсно користується неабиякою популярністю у любителів цікавих 

книжкових завдань та й взагалі людей, закоханих у читання. 

Отже, зважаючи на переваги обох каналів книгорозповсюдження, можна 

визначити, що щорічно продаж книг через інтернет-магазини чи портали 

стрімко активізується, випереджаючи за результатами діяльності традиційні 

книгарні. Зацікавленість видавництв у збільшенні обсягів продажу спричиняє 

появу нових, інноваційних методів реалізації продукції, що безумовно розвиває 

книжкову справу в Україні. Завдяки вивченню досвіду іноземних компаній та 

перенесенню його в українські ринкові умови, у результаті отримуємо 

ефективний мікс торговельних прийомів і каналів книгорозповсюдження. 
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РОЛЬ ШРИФТУ У ДИЗАЙНІ ДИТЯЧОЇ АБЕТКИ-ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 

У дитячій енциклопедії шрифт відіграє одну з найголовніших функцій – 

комунікативну. Шрифт як елемент знакової системи забезпечує передачу 

вербальної інформації. Тому правильний вибір шрифту дитячого видання 

повинен відповідати психофізіологічним особливостям дитячого 

світосприйняття. 

Згідно з дослідженням В. Єфімової, шрифти у дитячих виданнях за своїм 

призначенням та галуззю застосування поділяються на типографський, 

декоративний та акцидентний [3, с. 95]. 

Для набору основного текстового блоку застосовується типографський 

(або набірний чи текстовий) шрифт. Існує кілька основних критеріїв відбору 

типографського шрифту: його читабельність та відповідність віковим 

особливостям читацької аудиторії. 

Для опису шрифтів, які застосовуються у дитячих енциклопедіях, 

використано певні характеристики: гарнітура шрифту, кегль шрифту, 

накреслення шрифтів, нахил основних шрифтів, розмір шрифту, характер 

заповнення штрихів. 

У межах дослідження варто проаналізувати типографські шрифти, які 

використовуються у дитячих енциклопедіях, з огляду на вищезазначені 

характеристики. 

Гарнітура. Для дітей середнього шкільного віку, середнього та старшого 

шкільного віку можна використовувати різні шрифти із засічками, такі як 

Courier New, Garamond, Times New Roman тощо, тоді як для дітей молодшого 

шкільного віку прийнятними є прості гарнітури, які легко читати (зокрема, це 

букварний, шкільний, журнальний або рублені шрифти, які мають широке 

пряме накреслення). 

Кегль шрифту. Розмір кегля шрифту у дитячих виданнях залежить від 

вікової категорії. Так, для дітей старшого та середнього шкільного віку 

прийнятними є кеглі 10-14 пт, тоді як для дітей молодшого шкільного віку 

необхідно використовувати збільшені кеглі 14-20 пт. Ці вимоги діють як для 

друкованих, так і для електронних видань. 
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Накреслення шрифтів. Згідно з СОУ 18.1-02477019-11:2014 [1], для 

видання дитячої енциклопедії, розрахованої на дітей 11–14 років, відтворення 

основного тексту має бути виконано світлим накресленням. При цьому 

допускається виділяти певну частину тексту шрифтом іншого накреслення 

вічка (напівжирним). Але слід пам’ятати, що кегль напівжирного накреслення 

вічка не може бути меншим за кегль основного тексту. 

Нахил основних шрифтів. Згідно з СОУ 18.1-02477019-11:2014 [1], в 

енциклопедіях для дітей середнього шкільного віку відтворення основного 

тексту має бути виконано прямим накресленням вічка, але можна також 

застосовувати кольоровий фон з метою виділення певної частини тексту. При 

цьому основний текст видання повинен бути відтворений шрифтом кеглю 12 п. 

Розмір шрифту. Згідно з СОУ 18.1-02477019-11:2014 [1], шрифти, які 

використовуються у дитячих енциклопедіях, можуть бути нормальними 

(відношення ширини вічка до висоти 3:4), широкими (відношення ширини 

вічка до висоти 1:1) і дуже широкими (широта вічка перевищує його висоту). 

Характер заповнення штрихів. Згідно з СОУ 18.1-02477019-11:2014 [1], у 

дитячих виданнях для третьої вікової групи не допускається: 

– відтворення основного тексту видання кольоровими фарбами;

– відтворення основного тексту видання виворітним шрифтом;

– виокремлення кольоровими фарбами на кольоровому фоні та на

кольорових ілюстраціях; 

– виокремлення виворітним шрифтом кеглем 12 п. і 14 п. на фоні

оптичною густиною менше 0,5 Б. 

Не менш важливою для правильного візуального сприйняття текстового 

наповнення дитячої енциклопедії є композиція типографського шрифту в 

межах сторінки чи розвороту. Розташування основного тексту не потребує 

особливої композиції шрифтів. Зазвичай для такого типу тексту 

використовують одну гарнітуру. При цьому застосовується певна геометрична 

схема композиції тексту: 

– блокова (рядки тексту розташовуються суцільним блоком);

– прапорна (рядки тексту розпочинаються з однієї вертикалі);

– ступінчата (рядки тексту розпочинаються з однієї вертикалі, але кожна

частина іде з нового складального рядка і розпочинається із кінця 

попереднього). 

Виділення інформації, зокрема заголовків, підзаголовків, окремих букв, 

слів чи речень, відбувається за допомогою акцидентних чи декоративних 

шрифтів. 

Акцидентний шрифт (від лат. accidentia – випадковий) – це сукупність 

графічних знаків, що мають своєрідний малюнок, підпорядкований загальній 

закономірності формоутворення. Він використовується для втілення у книзі 

певного задуму за допомогою образності (метафори, алегорії, конотації, 

стилізації) та засобів емоційного впливу. Акцидентні шрифти не 

використовуються для набору основного тексту, основне їх призначення – 

підкреслення змісту окремого текстового повідомлення, тобто привернення 
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уваги читача. Зазвичай акцидентні шрифти мають на меті захоплення читача і 

посилення враження від прочитаного. 

Існують різні види акцидентних шрифтів, прийнятних для використання у 

дитячих енциклопедіях, зокрема біоморфні, антропоморфні, предметні, 

сюжетні тощо. Біоморфні шрифти створюються завдяки відображенню у 

буквах характерних особливостей живих істот, тоді як антропоморфні 

відтворюють фігури людей. 

Не менш важливими для оформлення дитячої енциклопедії є декоративні 

шрифти. Основними характеристиками декоративних шрифтів є прикрашення 

основних та додаткових символів образотворчими елементами. Це досягається 

за рахунок зміни конструктивного рішення літер (виразність накреслення, 

наявність горизонтальних та вертикальних штрихів, контрасту форм, 

чергування проміжків тощо) або завдяки прикрашанню тексту за допомогою 

орнаменту чи неорнаментальних засобів. Існують кілька варіантів 

декоративного прикрашання букв у дитячих енциклопедіях: 

1) розташування декору всередині літери;

2) розташування декору навколо літери;

3) розташування декору як складової частини літери.

Композиція акцидентних та декоративних шрифтів має інші схеми

побудови, зокрема ускладнення ритміки знаків у рядку; розташування рядків 

вертикально, криволінійно або дугою; розташування рядків або слів на близькій 

або далекій відстані один від одного. 

Отже, завдяки використанню різних шрифтів текстова інформація стає 

візуальною. Діти бачать текст, відтворений за допомогою символів, і можуть 

його сприймати. При цьому основна комунікативна функція шрифту 

досягається за рахунок чіткого дотримання вимог до поліграфічного 

оформлення видань. 
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ОФОРМЛЕННЯ ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ. РЕДИЗАЙН 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ТИЖНЕВИКА «ЖИТТЯ ТЕОФІПОЛЬЩИНИ» 

З розвитком технологій газети як безпосередній носій інформації дещо 

відійшли на другий план. Аби мати можливість конкурувати з телебаченням та 

радіомовленням, газетне виробництво зазнає певних змін. У тому числі й тих, 

які стосуються зовнішнього вигляду та оформлення. 

Оформлення газети базується перш за все на її змісті і покликане 

привернути увагу читача до інформації та спростити її пошук і сприйняття. 

Тому дослідження складових елементів зовнішньої композиції періодичного 

видання проводиться, зокрема, для покращення донесення інформації до 

реципієнта. 

Метою роботи є дослідження головних елементів зовнішньої форми 

періодичних видань, зокрема у інформаційному тижневику «Життя 

Теофіпольщини», їхнього композиційного розташування. Мета передбачає 

виконання таких завдань: 

– проаналізувати головні елементи зовнішньої форми газет, визначити

їхнє розташування; 

– дослідити основні закони та принципи газетної верстки;

– проаналізувати на основі попереднього дослідження елементи

оформлення у газеті «Життя Теофіпольщини»; 

– розробити на основі дослідження оригінал-макет газети «Життя

Теофіпольщини». 

Під час дослідження було визначено кілька головних елементів у 

оформленні газетних видань. Це такі складові як текст, заголовок та ілюстрації. 

Саме вони є основними у зовнішній композиції кожної газети. Окрім них, до 

так званих постійних елементів належить також заголовна частина (логотип, 

календарні відомості, вид газети), розділові засоби та службові деталі. Для 

кожної зі складових газетної шпальти є певні характеристики, які обумовлюють 

її розташування на сторінці та гармонійне поєднання між собою. 
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Поєднання усіх елементів на шпальті газети також має свої композиційні 

особливості. Є кілька схем такого поєднання, а саме схем газетної верстки. Це 

горизонтальна, вертикальна, мішана, симетрична та асиметрична види верстки. 

Для того, аби усі елементи на сторінках газетного видання були 

гармонійно поєднані між собою, варто дотримуватись певних правил їхнього 

композиційного розташування. Розміщення тексту, приміром, передбачає 

виконання таких правил: 

 оптимальна висота колонки тексту знаходиться в діапазоні від 5 до

25 см; 

 старайтесь, щоб ширина вашої колонки не перевищувала 20 цицеро

і не була менше 10; 

 курсив, жирний шрифт, виворотку та інші спецефекти

використовуйте дозовано і лише в особливих випадках; 

 шрифт, розміром менше 8 пт, важкий для сприйняття;

 використовуйте дрібний шрифт помірно. Для тексту, надрукованого

дрібним шрифтом, протипоказана заливка [4]. 

Під час оформлення заголовків варто послуговуватися такими порадами: 

 кожна стаття повинна мати заголовок;

 розмір заголовка повинен зменшуватись відповідно до того, на

скільки низько розташована стаття. У маленьких заміток повинні бути маленькі 

заголовки; 

 для більшості заголовків оптимальна довжина – 5-10 слів;

 ніколи не розміщуйте між заголовком і текстом елементи

графічного дизайну; 

 заголовки не повинні зливатись. Лівий заголовок повинен бути

дещо коротшим. Окрім цього, заголовки, розташовані поруч, повинні мати різні 

розміри і гарнітуру [4]. 

Ще один з головних елементів оформлення газетних видань – ілюстрації. 

У ДСТУ щодо зображення вказано, що воно «на газеті повинно бути чітким, 

однакової контрастності як в одному примірнику газети, так і в усьому тиражі. 

Кольорові зображення повинні відповідати оригіналові, бути насиченими та 

зберігати всі кольори»  [1]. 

Аналіз усіх головних елементів періодичного видання «Життя 

Теофіпольщини» дозволив нам виділити основні недоліки та допоміг віднайти 

напрямок подальшої роботи над газетою. 

Серед основних помилок у зовнішньому оформленні видання, перш за 

все, є відсутність єдиного стилю. Ознаки його присутні у тих елементах, які 

виходять від імені редакції: заголовна частина, логотип, вихідні відомості, 

назви рубрик. Ці складові мають відповідне кольорове та шрифтове 

оформлення. Проте у інших елементів ця тенденція не прослідковується. 

Для аналізованої газети характерним є нагромадження матеріалів, 

зображень, заголовків різного типу та стилю. Натомість текстова частина 

виконана одним шрифтом у всьому виданні. Подекуди змінювалось лише 

накреслення. 
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Більшість складових зовнішньої композиції видання потребують 

доопрацювання, а деякі й докорінних змін. Адже саме зовнішній вигляд може 

привернути потрібну увагу до важливих інформаційних повідомлень. 

На основі дослідження та аналізу чинного дизайну обраної газети ми 

розробили авторський оригінал-макет. Розробка пройшла 5 етапів. Це етапи 

підготовки, дослідження елементів, розробки концепції, візуалізації конкретних 

ідей та власне розробка. 

Елементи створеного оригінал-макету оформлені відповідно до 

запропонованих норм. Їхнє розташування обґрунтоване згідно з 

досліджуваними матеріалами. 

У ході роботими знайшли теоретичне обґрунтування та узагальнення 

проблеми розміщення основних композиційних елементів на шпальті видання. 

Новий огляд питання про їхні особливості зумовлений розвитком тенденцій у 

галузі видавничої справи та газетного дизайну. Під час роботи ми дослідили 

праці науковців, які займалися проблемою зовнішнього оформлення 

періодичних видань. Саме вони допомогли виконати перелік завдань, 

відповідно до поставленої мети. 

Після проведених досліджень та аналізу ми здійснили редизайн та 

розробили оригінал-макет обраного видання: змінилася, зокрема, кольористика, 

шрифти, логотип. Отож, практичне значення виконаної роботи  полягає у 

використанні отриманих знань та навичок під час подальшої роботи над 

створенням оригінал-макетів газетних видань. 
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В умовах європейських прагнень і демократичних перетворень вищі 

навчальні заклади (ВНЗ) презентують себе не тільки як суб’єкти надання 

освітніх послуг. З кожним роком спектр напрямів їх діяльності розширюється, 

наповнюється новими пропозиціями. В українському суспільстві видавництва 

вищої школи завдяки своїй активній діяльності формують інформаційний 

простір країни, сприяють розвитку науки і культури. Аналіз специфіки роботи 

університетських видавництв є одним з нагальних питань для вибору 

оптимальної стратегії функціонування, організаційної структури, чинників 

ефективності та ділової мобільності ВНЗ. 

Університетське видавництво є важливою ланкою у процесі розвитку 

комунікативного середовища вищої освіти, оскільки відповідно до статті 

33 Закону України «Про вищу освіту» [4] від 01.07.2014 №1556-VII, 

видавництво входить до переліку структурних підрозділів вищого навчального 

закладу. Важливим чинником, що впливає на вибір організаційної структури 

університетського видавництва, є організаційно-правова форма. Видавництво 

ВНЗ може здійснювати свою діяльність як автономний суб’єкт або як 

невиокремлений підрозділ, який не має юридичного статусу. У такому разі 

вищий навчальний заклад слід розглядати як суб’єкт, який здійснює, серед 

інших видів діяльності, і видавничу. 

На такій організаційній платформі функціонує Науково-методичний 

центр (НМЦ) видавничої діяльності Київського університету імені Бориса 

Грінченка. НМЦ активно формує комунікаційну стратегію ВНЗ, забезпечуючи 

функціонування інформаційного простору університету, просуваючи бренд 

вузу на навчальному і науковому ринках. 

Відповідно до Положення про НМЦ [3], підрозділ здійснює свою 

діяльність у таких напрямах: видавнича справа; поліграфічна діяльність; 

палітурна справа й обробка; організація та участь у наукових семінарах, 

конференціях, форумах, у виставковій діяльності; аналіз, відбір, виготовлення 
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кращих зразків наукової та навчально-методичної літератури 

університету [3, с. 2]. Важливою складовою діяльності НМЦ є підвищення 

рейтингу Київського університету імені Бориса Грінченка, його 

інтелектуальних продуктів на європейському і світовому ринку, адже 

інноваційні наукові й освітні розробки університету становлять інтерес для 

світової спільноти. 

НМЦ здійснює випуск підручників, навчальних посібників, навчально-

методичних комплектів, роздавальних матеріалів, а також бланків документів, 

грамот, подяк та інших видів продукції для забезпечення діяльності 

університету й документообігу між його структурними підрозділами. Та, окрім 

цього, видавництво здійснює додрукарську підготовку та друк: 

 збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка», збірки «Наукові студії студентів-грінченківців», 

інститутських збірників наукових праць, матеріалів всеукраїнських та 

міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих 

столів тощо; 

 інформаційно-іміджевих буклетів, рекламних та профорієнтаційних 

матеріалів університету («Путівник абітурієнта», «Знайомтеся: Київський 

університет імені Бориса Грінченка», запрошення, рекламні флаєри, афіші, 

календарі тощо). 

Своєю видавничою діяльністю НМЦ сприяє практичному здійсненню 

загальнодержавних, регіональних та університетських програм, що спрямовані 

на розвиток освітньої та культурної діяльності. Так у збірнику «Педагогічна 

освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» розглядаються актуальні 

проблеми сучасної педагогічної та психологічної науки в історичному, 

методологічному, методичному аспектах, підбиваються підсумки 

експериментальних педагогічних та психологічних досліджень [2]. 

Інше видання НМЦ – збірка «Наукові студії грінченківців» вміщує 

студентські праці за рубриками: психологопедагогічні пошуки, методична 

лабораторія, мовознавчі студії, літературознавчі студії, історичні розвідки, 

економічні розвідки, студентські конференції, поетичні студії [1]. Таким чином 

студенти мають можливість уже під час навчання пробувати себе, визначати 

пріоритети наукових досліджень, формуватися як фахівці. 

В процесі видавничої підготовки НМЦ може визначати та залучати на 

громадських засадах фахівців, науковців з різних галузей знань для проведення 

наукових експертиз, редагування, висновків, консультацій щодо якісного 

випуску підручників, навчальних посібників, наукових, навчально-методичних, 

довідкових та інших книжкових видань, збірників наукових праць, збірників 

матеріалів науково-практичних конференцій та ін. Цим самим підвищується 

цінність друкованих матеріалів, які проходять незалежну оцінку експертів. 

Крім видавничої діяльності, НМЦ представляє у різних установах і 

громадських організаціях, бере безпосередню участь у роботі нарад, наукових 

конференцій, виставках семінарів з питань видавничо-поліграфічної як в 

Україні, так і за її межами. З метою встановлення зовнішніх контактів НМЦ 

співпрацює з НАН України, НАПН України, Департаментом освіти і науки 
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації ), з вузівською наукою та вчителями-практиками. 

Таким чином, видавнича діяльність НМЦ Київського університету імені 

Бориса Грінченка сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, 

регіональних та університетських програм, що спрямовані на розвиток 

освітньої та культурної діяльності. 
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ІНТЕРНЕТ-СЕГМЕНТ СУЧАСНОГО КНИЖКОВОГО РИНКУ 

Про піратство у сфері авторського права сьогодні говорять багато, але не 

завжди потенційним споживачам такої продукції відомо, де можна купити її 

ліцензійні відповідники. Навіть у Google браузері при пошуку книги, фільму, 

музики у першу чергу доступні численні піратські сайти, де їх можна скачати 

безкоштовно. Тож для тих читачів, які не хочуть порушувати авторські права, 

можна виокремити інтернер-книгарні, де можна придбали ліцензійні електронні 

книги. 

Google Play Books – глобальний сервіс від Google, який пропонує 

надзвичайно широкий вибір творів не лише українською, а й багатьма 

іноземними мовами. Обмежень у жанрах тут немає: навчальна, довідкова, 

історична, бізнес-література; теми – здоров’я, кулінарія, захоплення. 

Українська художня література представлена у достатньому обсязі: починаючи 

від творів Григорія Сковороди та закінчуючи творами сучасних письменників –

Сергій Жадан, Юрій Андрухович та інші. Також тут можна знайти відскановані 

стародруки, наприклад, «Збірник українських пісень» Михайла Максимовича 

(видання 1849 р.), інші монографії, наукові праці. Ціни в книгарні здебільшого 

в діапазоні 20–40 грн., в доступі є безкоштовні книги та книги, які коштують 

близько 1 000 грн. – це література, яка знаходиться в топі новинок. Читати 

літературу можна навіть без доступу до Інтернету у браузері чи за допомогою 

додатку Google Play Books для пристроїв з операційною системою Android. Для 

оплати придбаних книг можна скористатися платіжною карткою, ця процедура 

вимагає прив’язання її до облікового запису навіть за умови користування 

безкоштовними книгами, але до повних версій деяких видань можна отримати 

доступ без платіжної картки [1, 2]. 

Серед українських інтернет-магазинів можна також виокремити 

BookLand, який в своєму асортименті має понад 2 млн літератури, українською 

мовою понад 5 000 книг. У цьому магазині найбільший вибір електронних книг 

українською мовою. Тематично репрезентовано всі категорії – від освітніх 

видань до художніх. У магазині безкоштовно можна придбати тексти Івана 
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Франка, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Марка 

Вовчка та інших письменників ХІХ ст., українські пісні, казки, Конституцію 

Пилипа Орлика, чинні Закони України. Серед найдорожчих книг – біографія 

Стіва Джобса, «Щоденникові записи» Олександра Довженка, «Знедолені» 

Віктора Гюго. Даний інтернет-магазин також представляє сучасну українську 

літературу – це книги від видавництв «Клуб Сімейного Дозвілля», «Фоліо», 

«Наш Формат», «Видавництва Старого Лева» тощо. Ціни тут є доступними для 

всіх категорій читачів: від безкоштовних книг до 1 000 грн., таку ціну просять 

за німецьке видання «Питання національної ідентичності русинів та українців 

Югославії (1918-1991 рр.)». Книги можна відкрити у багатьох форматах (fb2, 

html, lrf, pdf, rb, rtf, txt), які підтримуються всіма зчитувальними пристроями. 

Зазвичай оплата у магазині відбувається платіжною картою Visa, MasterCard 

через LiqPAY, Приват24, WebMoney, Яндекс.Гроші, Єдиний гаманець, 

Термінали України тощо [3]. 

Якщо потрібна шкільна література, то саме Книголенд є найкращим 

варіантом при виборі різноманітних посібників та підручників – приблизна 

кількість товарів налічує 2 000. У цьому інтернет-магазині представлений 

широкий вибір навчальної літератури – збірники завдань, посібники з різних 

шкільних предметів, методичні матеріали для вчителів, ілюстровані 

енциклопедії. Можна відшукати й художню дитячу літературу, наприклад, 

роман Ріка Ріордана «Персі Джексон та Прокляття Титана», але таких книг не 

багато. Представлені книги здебільшого україномовні, але є і російською 

мовою, наприклад, матеріали для шкіл з російською мовою навчання. Ціни в 

книгарні у межах від безкоштовних примірників до 200 грн. Книги можна 

скачати у форматі pdf. Оплатити покупку літератури можна за допомогою SMS, 

платіжною картою Visa, MasterCard через LiqPAY. При оплаті через LiqPAY 

ціни, як правило, менші у 1,5–2 рази [4]. 

Найпопулярнішим за 2016–2017 рр. став Магазин розумного контенту від 

Київстар. Даний сервіс створений для абонентів «Київстар», для користування 

ним потрібно авторизуватися за допомогою номера телефону. Онлайн можна 

безкоштовно читати деякі книги без авторизації, є окремі додатки для 

операційних систем Android та iOS. Вибір книжок досить великий як 

українською, так й іноземними мовами. В інтернет-магазині представлений 

широкий вибір художньої літератури, історичної, біографічної, дитячої, 

бізнесової тощо. Пошук книг можна здійснювати за жанром чи автором. Деякі 

видання систематизовано у колекції, наприклад: «Екранізовані твори», 

«Книжки до зимових свят», «Література непростих часів» та інші. Окремо 

виділена рубрика з творами, які входять до шкільної програми, щоб учням було 

легше їх шукати. Ціни залежать від тарифу на який підписаний користувач, 

зазвичай ця підписка на користування коштує 2,98 грн. на тиждень або 0,43 грн. 

на день, також є безкоштовні примірники. Оплата за користування автоматично 

стягується з мобільного рахунку абонента та залежить від характеру 

літератури [5]. 

Всі згадані інтернет-книгарні є сучасним втіленням звичайного 

книжкового супермаркету, проте тут товар можна придбати не виходячи з 

http://knigoland.com.ua/online-books
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дому, що є досить зручним. Найголовнішим є те, що книгу, яка зацікавила вас, 

можна придбати абсолютно безкоштовно. Серед магазинів також можна 

виділити ті, якими можна користуватися і без мережі Інтернет, це є досить 

зручною функцією, варто лише прив’язати гаджет або сім-карту до додатку, як 

всі дані будуть підтримуватись, всі дії, які стосуватимуться придбання книг, 

контролюватимуться читачем. Дані книгарні користуються великим попитом 

серед всіх категорій споживачів, адже придбати книгу в такий зручний спосіб 

зможе кожен. 

Список використаних джерел 

1. Трепитьон А. Електронні книжки українською: де їх придбати?

[Електронний ресурс] / А. Трепитьон // Читомо. – 2015. – 24 черв. – Режим 

доступу: http://www.chytomo.com. – Назва з екрана. 

2. Google Play Books [Електронний ресурс] : інтернет-додаток //

Google Play. – Режим доступу: https://play.google.com/store/books. – Назва з 

екрана. 

3. BookLand [Електронний ресурс] // Content Management SA.—

Режим доступу: http://www.bookland.com/ukr/. – Назва з екрана. 

4. КнигоЛенд: Країна, де цікаво жити! [Електронний ресурс] //

Книжный-интернет магазин «Книголенд». – Режим доступу: 

http://knigoland.com.ua/. – Назва з екрана. 

5. Smart Kyivstar : Мобільна бібліотека від Київстар [Електронний

ресурс] // Магазин розумного контенту від Київстар / ПрАТ «Київстар». – 

Режим доступу: http://smart.kyivstar.ua/. – Назва з екрана. 



137 

УДК 655.41(477-25) 

Мигашко Ю. В., 
студентка 6 курсу, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник: 

Сошинська В. Є., 
дoцeнт кафедри бібліотекознавства та інформології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кaндидaт наук із соціальних комунікацій 

РОЗВИТОК ВИДАВНИЧОГО РЕПЕРТУАРУ ВИДАВНИЦТВА 

«ОСНОВИ» 

Після розпаду СРСР в Україні критично бракувало літератури 

українською мовою. Тому Редакційна рада видавництва «Основи», яку 

впродовж 1992–1999 рр. очолювала Соломія Павличко, поставила собі за мету 

дати читачеві незалежної України якісні переклади шедеврів класичної 

літератури та забезпечити нове покоління студентів навчальними посібниками 

світового рівня. Наразі видавництво очолює її наступниця – Дана Павличко. 

Нині каталог «Основ» налічує більше ніж три сотні найменувань. 

Видавництво активно розвиває новий напрям – видає унікальні за змістом та 

оформленням книги, задумані й створені молодими українськими авторами. 

Видавничий репертуар видавництва «Основи» наступний: 

Економіка. «Основи» першими презентували переклади підручників 

«Мікроекономіка» (1998) та «Макроекономіка» (1995) (П. Семюелсона та 

В. Нордгауза), «Основи фінансового обліку» (1997) (Г. Велша та Д. Шорта) та 

інші відомі видання, чим допомогли студентам початку 1990-х рр. здолати 

перехід до ринкової економіки. 

Історія. «Європа. Історія» (2001) (Н. Дейвіса). Сьогодні до друку 

готується сьоме перевидання даного перекладу. 

Філософія. Українські переклади Ф. Ніцше, Сімони де Бовуар, М. Фуко, 

З. Фройда та інші. 

Серед видавничого репертуару «Основ» є також художні та стилізовані 

проекти. Серія «Світова класика», лишається одним з найпопулярніших 

проектів видавництва, над виданнями працювали перекладачі з англійської, 

німецької, латини, давньогрецької, бенгальської, японської та багатьох інших 

мов. «Основи» також працюють над зовнішнім виглядом видань. Одним з них є 

стилізована під першодрук 1912 р. збірка ранніх творів Франца Кафки 

«Споглядання» (2013). 

В 2017 р. «Основи» випустили стилізовані довідники, одним з перших 

сучасних проектів став англомовний довідник Awesome Ukraine. Слідом за ним 
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серію продовжують видання: Awesome Kyiv, Awesome Lviv та Awesome 

Odessa. Також видавництвом був створений додаток Awesome Kyiv, в якому 

наведена досить маловідома інформація про визначні місця Києва, місцеву 

кухню, визначних особистостей, природу та промисловість. Додаток слугує 

путівником для туристів та виданий англійською мовою. 

Серед оригінальних видань видавництва «Основи»: наукові дослідження 

Д. Наливайка, В. Литвинова, М. Зерова, Л. Курбаса, С. Павличко, Д. Павличка, 

С. Єфремова, що стали справжніми надбаннями сучасної україністики. 

Безпрецедентною подією став вихід масштабної десятитомної праці «Україна. 

Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ століття» (2010). 

Серед партнерів видавництва варто згадати Міжнародний фонд 

«Відродження», також партнерами «Основ» стали найвідоміші видавництва 

світу, які надають ліцензії на переклад своїх книжок. 

Останнім часом видавництво активно почало просувати свою продукцію 

та інформацію про літературу в соціальних мережах. «Основи» мають власні 

сторінки в соцмережах та сервісах Facebook [2], Instagram [5], Twitter [1], 

Youtube [3] а також Vk.com [4] (остання не функціонує з моменту підписання 

указу про санкції проти Росії). 

Сайт видавництва [6] змінений відносно недавно і має досить якісний 

дизайн та технічне виконання. Можна зробити висновок, що «Основи» 

працюють над власним розвитком не лише щодо книговидання але й щодо 

правильного позиціонування своєї продукції та якісної взаємодії з 

користувачем. 

На сайті відсутня інформація про художників та перекладачів 

видавництва, проаналізувавши інформацію про окремі видання, можна 

відзначити, що перекладені видання містять оригінальні ілюстрації, створені 

зарубіжними художниками. Українські ж книжки оформлені за участі відомих 

українських ілюстраторів, проте важко визначити, чи видавництво має свій 

окремий штат, або використовує запрошених фахівців для перекладу та 

ілюстрування книг. 

В найближчих планах «Основ» – дитячі книжки, видання, присвячені 

бізнесу і мотивації, мистецтву, дозвіллю, гастрономії, дизайну. Тобто, на думку 

видавництва, це ті книги, які не скуті жодним форматом, окрім одного: видання 

світового рівня, естетичне задоволення від яких з’являється вже з першого 

погляду на обкладинку. 

На майбутнє ми ставимо перед собою завдання: проаналізувати репертуар 

видавництва «Основи», внести пропозиції щодо більш активного просування 

продукції видавництва на видавничому ринку; подати пропозиції з 

удосконалення зовнішньої комунікації видавництва, реклами та промоції 

видавництва (в т. ч. у соцмережах). 
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ОПИТУВАННЯ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ ПОКУПЦІВ У 

«КНИГАРНІ «Є» 

Опитування можна розглядати як один із найпоширеніших методів 

отримання інформації про потреби користувачів. Книжкові магазини проводять 

його з метою вивчення відвідувачів та покупців, для удосконалення своєї 

діяльності. Наприклад, мережа книгарень «Книгарня "Є"» спрямовує свою 

діяльність на задоволення потреб покупців та проводить опитування, що 

розміщенні на офіційному сайті [3]. 
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«Книгарня "Є"» – всеукраїнська мережа книгарень, заснована наприкінці 

2007 р. Засновником є австрійська компанія «ECEM Media GmbH», що є також 

фундатором журналу «Український тиждень» [1]. Першу книгарню мережі 

відкрито 21 грудня 2007 р. в м. Києві (вул. Лисенка, 3). Менш ніж за рік 

книгарня набула репутації магазину з найбільшим вибором українських книг, 

приємним сервісом (наявні місця для читання, Wi-Fi). Станом на 29 травня 

2017 р. функціонує 26 книгарень в 13 містах України. Зокрема у Києві (десять 

книгарень), Львові (три книгарні), Дніпрі (дві книгарні), Харкові (дві книгарні), 

Івано-Франківську, Володимир-Волинському, Вінниці, Тернополі, Рівному, 

Луцьку, Хмельницькому, Сумах, Запоріжжі. Книгарня має свій інтернет-

магазин [2]. 

Книгарня відома зокрема своєю орієнтацією на україномовні книги, тож 

асортимент книг в основному україномовний, наявні іноземними мовами 

(російською, польською, англійською, французькою тощо). «Книгарня "Є"» 

знана як місце культурних зустрічей – презентацій книг, круглих столів, 

літературних читань, дитячих заходів. На 15-му Форумі видавців у Львові 

(вересень 2008 р.) «Книгарню "Є"» було визнано найкращою книгарнею в 

Україні – книгарнею року. 

Мережа «Книгарень "Є"» має свої особливості, що приваблюють 

покупців: 

 відділ дитячої літератури (місце для ігор, є дитячі іграшки),

 відділ аудіоматеріалів (музика, фільми, ігри, аудіокниги),

 місця для читання,

 безкоштовний Інтернет (Wi-Fi),

 полиці для буккросингу,

 періодичні культурні заходи (презентації книжок, круглі столи,

зустрічі з письменниками тощо). 

На офіційному сайті «Книгарні "Є"» [3] серед користувачів проводилися 

опитування: «Мій улюблений формат заходів у «Книгарні "Є"», «Який формат 

заходів у «Книгарнях "Є"» вам найбільше до вподоби», «Я хочу завітати до 

«Книгарні "Є"». Результати опитування представлені на рисунках 1, 2, 3. 
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Рис. 1. Результати опитування «Мій улюблений формат заходів у «Книгарні "Є"» 

На рис. 1 зображено результати опитування, що стартувало 12 грудня 

2011 р. з безтерміновою датою завершення. В опитуванні взяло участь близько 

10 465 користувачів (станом на 29.08.17 р.). Перше місце в опитуванні посіли 

презентації книжок і зустрічі з письменниками, які набрали – 4 064 голосів 

(39%). Друге місце користувачі відвели лекціям провідних іноземних та 

українських інтелектуалів, дипломатів, експертів та публічних діячів – 

2 169 голосів (21%). З результатом в 2 026 голосів (19%) третє місце отримала 

відповідь: «Все одно: головне, щоб було цікаво та пізнавально». Літературні 

читання, з результатом 1 362 голосів (13%), зайняли четверте місце. П’яте місце 

посіли кіноперегляди та музичні заходи, які набрали всього лише 389 голосів 

(4%). Шосте місце, з результатом 216 голосів (2%), зайняли читання, майстер-

класи та забави для дітей. На сьомому місці – круглі столи та дискусії – 

188 голосів (2%). Завершують список прес-конференції, які набрали всього 

лише 43 голосів (0,1%) – восьме місце. 

Діаграма на рис. 2 ілюструє опитування, в якому взяли участь 1 382 

користувачів. Опитування також було безстроковим та розпочалося 14 січня 

2011 р. Найбільше голосів набрали презентації книг – 458 голосів (33%). На 

другому місці – формат «Все одно: головне, щоб там був мій улюблений 

письменник» набрав 404 голосів (29%). На третьому місці – «поезія плюс 

музика» з результатом у 224 голоси (16%). Формати, які набрали найменше 

голосів – це «літературні читання» – 159 голосів (12%) та «обговорення книжки 

(книжок)» – 137 голосів (10%). 
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Рис. 2. Результати опитування «Який формат заходів у «Книгарнях "Є"» вам 

найбільше до вподоби» 

На рис. 3 зображено результати опитування (дата початку – 18 березня 

2010 р.), в якому проголосувало 1 486 користувачів. 

Результати голосування наступні: 

 придбати книжку, листівку, диск – 819 голосів (55%),

 на зустріч із улюбленим письменником – 323 голосів (22%),

 на презентацію книжки – 205 голосів (14%),

 покористуватись безкоштовним Інтернетом – 86 голосів (6%),

 інше – 53 голосів (3%).

Рис. 3. Результати опитування «Я хочу завітати до «Книгарні "Є"» 
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Як свідчить практика, за допомогою подібних опитувань книгарні можуть 

відстежувати і покращувати показники рівня задоволення потреб покупців. 

Подібне опитування нами було виявлено на веб-сайті видавництва «Смолоскип 

України» [4]. 

Головна мета таких опитувань у «Книгарні "Є"» – визначати, що саме до 

вподоби її відвідувачам та на який асортимент є найбільший попит. Це дає 

змогу складати більш адресно план заходів, які проводять у книгарні. 

Проаналізувавши результати опитувань (рис. 1, 2, 3), слід відмітити, що однією 

з очевидних переваг заходів, що проводяться у «Книгарні "Є"», є безпосередній 

контакт відвідувачів з письменниками на презентаціях їх книг та зустрічах. 
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АВТЕНТИЧНІСТЬ ТЕРМІНА «СУЧАСНА КНИГА У МЕДІАСВІТІ» 

Актуальність. На початку ХХІ століття спостерігається бурхливий 

розвиток засобів масової комунікації (ЗМК), які, в свою чергу, відіграють 

важливу роль у суспільному житті. Головним завданням ЗМК на сучасному 

етапі є аналіз, оформлення та передача інформаційно цінних матеріалів 

суспільству. Процеси комп’ютеризації, доступ до потрібної інформації та 



144 

цікавих ресурсів за допомогою мережі Інтернет змінило основи 

функціонування друкованих видань. А отже, поняття «класична книга» у 

сучасному медіасвіті змінюється та вдосконалюється у технічному та 

практичному сенсі. 

Мета статті – розглянути поняття «сучасна книга у медіасвіті» та 

виокремити її особливості. 

Досягнення мети можливе через виконання наступних завдань: 

 дослідити термін «сучасна книга у медіапросторі»; 

 оцінити розвиток книжкових видань у цифровому медіасвіті. 

Об’єктом дослідження є книга у просторі масової комунікації. 

Предметом дослідження є трансформації поняття «книга» у відповідності 

до розвитку ЗМК. 

Сучасна людина потребує максимально повної інформації з мінімальним 

обсягом подачі матеріалу. Варто зауважити, що книга є об’єктом пропагування 

певних цінностей, пріоритетів тощо як у національному, так і в міжнародному 

масштабі. Актуальна інформація є масовим та оперативним засобом 

висвітлення подій, які здатні вплинути на громадську думку окремого індивіда 

чи певної соціальної групи. Як результат, книга, як один з цінних засобів 

передачі інформації, визначає ціннісні орієнтації читачів. Варто зазначити, що 

пропагування книжкової продукції в Інтернет-просторі значно поширило коло 

активних реципієнтів – читачів. Окрім того, щоб актуалізувати розвиток книги, 

необхідно активно поповнити літературою книжковий ринок та канали 

Мережевої павутини. 

Об’єднання у цілісну структуру формату «класична книга» та мережі 

Інтернет стало загальносвітовим явищем: «Усі традиційні ЗМІ намагаються 

закріпитися в мережі, оскільки це дозволяє їм розширити свої можливості по 

взаємодії зі споживачем, більш комплексно і ефективно виконувати свої 

завдання для розповсюдження інформації та збільшення аудиторії» [1, с. 236]. 

Відповідно до зміни формату видань контент набуває інших характеристик та 

враховує читацькі вподобання. 

Зробивши огляд п’яти сайтів книжкових інтернет-магазинів 

(«Спорткнига», «Yakaboo», «Клуб сімейного дозвілля», «OLX.ua» та 

«Читайка»), можна констатувати, що обсяг видань за чисельністю визначається 

згідно попиту та актуальністю інформаційного матеріалу. Книги, які 

пропонують в магазинах, здебільшого є навчальною, довідковою, художньою 

та прикладною літературою. Таким чином, можна зробити попередній 

висновок, що книги розвиваються з погляду пріоритетів читацької аудиторії. 

Відповідно до цього українські фахівці у медіа-світі створюють повноцінну 

тематичну ланку літератури, яка споріднена жанрами матеріалів та 

актуальністю серед реципієнтів. 

Варто згадати, що існує ціла інфраструктура розповсюдження книг: 

відділи маркетингу видавництв, книжкові магазини, кіоски та лотки, інтернет-

магазини, прямий продаж без посередників, книжкові ярмарки, клуби тощо. 

У західному світі продаж друкованої продукції через Інтернет-сайти 

видавництв чи книгорозповсюджувальних фірм з року в рік невпинно зростає. 
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Так, за даними щорічного опитування, яке проводить американський 

видавничий тижневик «Publisher Weekly» [4, с. 392], більшість респондентів 

серед найзручніших форм купівлі книг виділяють саме такі послуги 

«всесвітньої павутини» як купівля книжок в онлайн-магазинах, а також на 

виставках та ярмарках тощо. В Україні ця справа перебуває у стані сталого 

розвитку. Окрім випадків роздрібної торгівлі книгами у видавництві, 

посередництвом маркетингових відділів, добре зарекомендували себе й такі 

форми: 

 продаж без посередників; 

 під час публічних презентацій; 

 за адресними списками; 

 за телефонними номерами. 

Головною перевагою цих форм є безпосереднє спілкування видавця з 

покупцем, нижча вартість видання для покупця [4, с. 393]. 

Доречно наголосити, що сьогодні автори книжок або їх маркетологи 

влаштовують своєрідні вебінари – зустрічі з письменниками, акційні пропозиції 

та публікують відгуки і рецензії. Це поліпшує загальний настрій публіки та 

спонукає до дії – інтелектуально збагатитися цікавою та актуальною 

інформацією. Відповідно до цього підвищується попит на друкований продукт, 

а, отже, відбувається продаж книг у паперовій та електронній формах. 

Зокрема новою формою просування книжкових видань у медіа-світі є 

досить нова форма PR-просування видавничого твору – бук-трейлер (короткий 

відеоогляд книги тривалістю 2–3 хвилини). Відповідно до стрімкого розвитку 

ЗМК прийнято розрізняти такі жанри бук-трейлеру: 

– за способом передачі змісту книги – ігровий, анімаційний та неігровий;

– за змістовим наповненням – концептуальний, розповідний та

атмосферний. 

Ще одним важливим методом промоції вважається так званий 

«нульовий» цикл, що починається від задуму книжки, вибору її редакторів і 

закінчується представленням видання до виходу в світ [2, с. 96]. Такий метод 

передбачає, що PR-кампанія книги починається ще задовго до її видання, тобто 

книга повинна «засвітиться» у ЗМІ чи Інтернет-просторі ще до появи на світ. 

Варто підсумувати, що гарний дизайн книжкового видання залежить не 

лише від розуміння особливостей структури книги та її оформлення, а й від 

поширення та позиціонування у цифровому медіа-світі. Згідно з цим, щоб 

друкований об’єкт повноцінно функціонував на ринку, фахівцям необхідно 

розробити правильний алгоритм подачі реципієнтам майбутнього видання. 

Варто додати, що класична книжкова справа безперечно стала добрим 

підґрунтям для подальшого розвитку книжкового маркетингу у медіасвіті. З 

огляду на це, сучасний стан діяльності у видавничій справі потребує детального 

вивчення, однак, це вже тема для окремої розмови. 
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БУКТЮБ ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КНИГИ ТА 

ЧИТАННЯ 

Все більшої популярності набуває буктюб (від англ. «book», «tube») – 

книжкові огляди на базі порталу You Tube. Пересічні читачі, охочі поділитися 

враженнями та емоціями від книг, знімають короткі відео огляди, в яких 

розкривають думки від прочитаного та публікують на власних каналах. 

Умовно буктюби поділяють на види за специфікою огляду: 

Bookshelf («книжкова полиця») – аніматори діляться досвідом 

розстановки книг на полицях (за розміром, алфавітом авторів, назв, тематикою, 
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хронологією, кольором обкладинки). Тобто оглядачі виступають в ролі 

бібліотечних працівників, сортуючи видання за певними нормами. 

Book haul («книжковий улов») – відеоогляди нещодавно придбаних 

декількох книг без розкриття повного змісту, коментування «на ходу». 

Challenges («виклики») – челенджі, популярні кілька років тому, 

«перейшли» у світ книг, заполонивши інтернет-простір. Комунікант має на меті 

розказати про книгу, не називаючи її, а реципієнт повинен відгадати книгу за 

уривком тексту, влучними ремінісценціями, характеристикою матеріальної 

складової тощо. 

Review/Discussion («огляд/обговорення») – «класичні» відгуки на щойно 

прочитані книги з коротким переказом сюжетної лінії, враженнями блогера, 

оціночними коментарями, художніми вставками, літературним аналізом 

авторського стилю, ідеї, теми, комунікативної мети твору, характеристика 

читацького призначення, стилю, використання різноманітних художніх засобів 

тощо. 

Monthly To Be Read (TBR) – з назви розуміємо, що блогери знімають відео 

про книги, які планують прочитати упродовж місяця, характеризують їх за 

відгуками інших осіб, зовнішнім оформленням, анотацією; розповідають звідки 

дізналися поради щодо прочитання того чи іншого видання. 

Wrap up («огорніть») – вид буктюбу, в якому подаються огляди книг, 

прочитаних за чітко встановлений проміжок часу (найчастіше за місяць), які 

порівнюють і рекомендують/не рекомендують до прочитання глядачами. Їх 

можна порівняти з анотаціями, які дають стислу основну інформацію про 

видання, вказуючи на читацьке призначення, формат, доцільність подальшого 

докладного вивчення. 

Tags («теги») – відеовідповіді блогерів на запитання підписників, які 

лишили теги для швидкого реагування. 

Top-5 («найрейтинговіші») – огляди рейтингу книг, які сподобалися 

автору блогу найбільше. Зазвичай, таке відео готує початківець, аби дати 

зрозуміти які має читацькі вподобання та «знайти» свою аудиторію, 

однодумців. 

Unboxing («розблокування») – в прямому сенсі розпаковування нових 

книг та передача отриманих емоцій; такого роду відео несуть здебільшого 

гедоністичний сенс, залишаючи поза увагою духовну складову книги. 

Unhaul («розгортка») – розповіді букблогерів про книги, які категорично 

не сподобалися, ритуал «викидання» книг щоб звільнити місця на полиці для 

більш вподобаних видань, нових покупок. Хоча це «чорна реклама», 

антиреклама видань теж відноситься до популяризації книги, іноді разюча 

критика навпаки привертає увагу читачів. 

#FridayReads – хештег «читання в п’ятницю» позначає відео, що містять 

інформацію про видання, корисні для прочитання у вільний час, після робочого 

тижня для зняття напруги, втоми, «переключення» уваги з буденного на 

прекрасний світ художньої літератури. Першим з’явився в мережі Twitter і 

пізніше став популярним в інших соцмережах. 
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Unboxing – вид буктюбінгу, що з’явився після шаленої популярності у 

читачів соціальних мереж (особливо Instagram) нової послуги – букбоксингу. 

Букбоксинг – оформлення подарункових наборів для книгоманів. Наприклад, 

такі книжкові крамниці як «ExpectoLibrum», «BookySpace», «Book Your Books» 

вміщують в подарункові набори книги, канцелярське приладдя, брендовані 

закладинки, смаколики. Вміст найчастіше залежить від заздалегідь оформленої 

анкети, в якій вказують читацькі вподобання, настрій, контактні дані. Доставка 

проводиться в середньому у 2–3-денний термін. Вартість варіюється в межах 

250–600 грн. 

Неписаним правилом відеоогляду книг є нерозголошення сюжетної лінії 

задля збереження інтриги. Тобто, без спойлеру («spoil»). Важливим моментом є 

невимушена захоплююча розповідь буктюбера, успішний монтаж ролика, 

дотримання вимог щодо таймінгу відео, якісний аудіо- та відеоматеріал тощо. 

Варто відзначити, що більшість блогерів спілкуються між собою, слідкують за 

новинками один одного. Проте, не займають цільові ніші колег. 

На даний момент нараховують близько 40 українських буктюб каналів. 

Прикладами успішних каналів буктюбу є «Анатомія книги» 

(https://www.youtube.com/channel/UC2qA9lkVOgsfZHgUjPjJLaw). Автор – 

викладач кафедри історії Угорщини і євроінтеграції Ужгородського 

національного університету Василь Беликанич. Кількість підписників сягає 

879 осіб. Канал створений в грудні 2016 р., загальна кількість переглядів – 

27 630. Канал вміщує 50 відео, відсортованих за певними критеріями: 

«BOOKогляд», «BOOKпідбірка», «BOOKоголізм», «BOOKтоп» та «Книжкові 

сюрпризи». Автор в основному здійснює огляди україномовних книг 

спрямування нон-фікшн. 

«Всі Книги» (https://www.youtube.com/channel/UCjzAk7lCrgWxMXpz-

8jBd1A/featured) – канал онлайн-книгарні «Всі Книги» (http://vsiknygy.com.ua/), 

а точніше менеджера Анни Гай про художні книги фантастичного спрямування. 

1 650 користувачів слідкують за новими відеоблогу. Буктюб канал містить такі 

рубрики: «Рецензії» та «Книжкові огляди». Залишаючи відгук, менеджер має на 

меті заохотити глядача до покупки книги. 

На даний момент тема буктюбу як об’єкта дослідження значного 

поширення не набула. Проте, дедалі більшої популярності набувають автори 

каналів – Наталя Болібрух, Оксана Дюма, Анастасія Махнюк, Юлія Лех, 

Олександр Мельник. Їх кількість збільшується, популярність зростає, усе 

частіше можемо побачити їхні інтерв’ю в мережі. 

Такий вид діяльності можна вважати новітнім засобом популяризації 

книги та читання. Оскільки рецензії як позитивні, так і негативні на прочитані 

видання справляють певний ефект на реципієнта. 
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ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК: 

ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Одним із каналів документного забезпечення провідних інформаційних 

установ України сьогодні є безоплатний обов’язковий примірник документів. 

Питання актуальності і ефективності законодавства про обов’язковий 

примірник документів, проблеми забезпечення його дотримання в межах 

держави є нагальними завданнями сучасної теорії і практики. У вітчизняній 

науці ця проблематика на рівні дисертаційного дослідження була представлена 

20 років тому [4]. Але вказана сфера змінюється надзвичайно швидко і ставлячи 

нові виклики і завдання актуалізує вивчення питання у нових контекстах. 

Наразі в нашій країні діє Закон України «Про обов’язковий примірник 

документів», прийнятий 9 квітня 1999 р. № 595-XIV. Цей Закон визначає 

правові засади функціонування системи обов’язкового примірника документів 

та регулює інформаційні відносини, пов’язані з поповненням національного 

інформаційного фонду України [3]. 

За визначенням, поданим у Законі, обов’язковим примірником (далі – 

ОП) є примірник різних видів тиражованих документів, який передає його 

виробник на безоплатній або платній основі юридичним особам [3]. 

Безоплатна або платна основа – цікавий момент у цьому визначенні. 

Якщо пригадати генезис ідеї ОП, то прослідковується еволюція цього 

визначення і його цілей. 

У 1537 р. король Франції Франциск I видав «OrdonnancedeMontpellier» 

(Монпельєрський вердикт), у якому проголошувалося, що Королівська 

бібліотека повинна отримувати кожну книжку, «гідну того, щоб її побачили», 

аби не загубити ці знання для подальших поколінь. Основна мета отримання 

ОП – не втрачати знання [5, с. 6]. 

Пізніше, у 1810 р., Наполеон змінив Закон про ОП, наполягаючи, щоб 

примірники надсилалися до Міністерства Поліції. Таким чином було легше 

здійснювати контроль над пресою. Можемо спостерігати за зміною мети – 

тепер це цензура [5, с. 7]. 
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На сьогодні законодавство нашої країни та зарубіжних країн визначає 

основною ціллю ОП реєстрацію видань, які виходять у державі. На жаль, це не 

завжди є єдиним пріоритетом. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу» у Розділі V, Статті 17 визначає, що «Комплектування бібліотечних 

фондів здійснюється шляхом отримання обов’язкового примірника документів 

у порядку, встановленому законом…» [2]. Що означає, що за відсутності 

фінансування, комплектування фондів за допомогою ОП – єдиний вихід із 

ситуації. 

Постає логічне питання: чи є це нормальним для європейської держави – 

комплектувати фонди головних бібліотек країни примусовим надсиланням 

документів у кількості 1–2 примірників? 

Незважаючи на те, що останні зміни до Закону України «Про 

обов’язковий примірник документів» були внесені 13 січня 2016 р., більшість 

проблем є все ще невирішеними. Електронні видання, наприклад, теж мають 

бути отримані як ОП національними та державними бібліотеками, але 

визначення електронного документа не подається. 

Основними проблемами вітчизняного законодавства щодо ОП є такі: 

– небажання видавців надсилати примірники;

– відсутність можливості контролю приватних видавців з боку

державних установ;

– незначний розмір штрафів за недотримання норм чинного

законодавства;

– відсутність механізму адміністративної відповідальності за порушення

норм законодавства;

– неврегульоване отримання ОП із закордону;

– відсутність можливості надсилання Україною ОП в інші держави;

– неврегульоване отримання електронних ОП (у тому числі, що можна

вважати електронним ОП і які фізичні чи юридичні особи мусять його

надсилати);

– відсутність чіткого регулювання отримання видань для соціально

незахищених верств населення тощо.

Враховуючи зміни у ноосфері ХХІ ст., багато визначень потребують 

перегляду і докорінного перетворення формулювання. Як от, «документ», 

«видання». Із впровадженням новітніх технологій об’єм інформації тільки 

збільшується, але її облік на державному рівні не врегульовано. 

Коло питань щодо законодавчої основи отримання, обліку та зберігання 

обов’язкового примірника документів лише розширюватиметься. На жаль, 

відповідна проблематика не є об’єктом пильною уваги науковців. Відповідно, 

залишається недостатньо розробленою теоретична основа вирішення проблеми, 

вивчення позитивного зарубіжного досвіду тощо. 
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ВЕБ-ПОРТАЛ «НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ І ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

НАН УКРАЇНИ» 

На сьогодні ефективність наукових досліджень суттєво залежить від 

застосування новітніх форм і методів організації наукового пошуку, зокрема 

представлення і популяризації результатів наукових досліджень, видавничої 

продукції тощо. Цю думку розвивають у власних дослідженнях такі науковці як 

О. Г. Вакаренко [3], Т. В. Симоненко [4, 5] та ін. Як зазначено у Концепції 

формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук в 
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електронному середовищі, розширення академічного сегмента наукової 

літератури в електронному середовищі сприятиме зростанню престижу 

науковця та вітчизняної науки, дозволить оперативно аналізувати й оцінювати 

діяльність наукових установ НАН України, їхню співпрацю з зарубіжними 

установами та організаціями [2, с. 151]. 

Метою нашого дослідження є аналіз структури веб-порталу «Наукові 

публікації і видавнича діяльність НАН України» [1]. 

Веб-портал призначений для популяризації видавничої діяльності 

Академії і був створений Групою наукового забезпечення видавничої 

діяльності НАН України разом з Центром практичної інформатики НАН 

України. 

Первинна мета порталу зазначалася розробниками як систематизація і 

оприлюднення в мережі Інтернет інформації про книжкові і періодичні видання 

НАН України; нормативні акти України та Академії з питань видавничої 

діяльності; інформації про Науково-видавничу раду (НВР) НАН України. 

Суб’єктами використання порталу є пересічні користувачі мережі Інтернет, які 

можуть здійснювати операції навігації, пошуку і перегляду інформації про 

книжкові і періодичні видання НАН України в цілому і про кожне з них 

зокрема у декількох інформаційних розрізах; нормативно-правові засади 

видавничої діяльності НАН України; персональний склад НВР НАН України. 

Наповнюють портал члени Групи наукового забезпечення видавничої 

діяльності НАН України, які здійснюють створення, редагування і публікацію 

на сайті: 

– облікових карток книжкових і періодичних видань НАН України;

новини і події з питань наукових видань НАН України; 

– інформаційних матеріалів (статей, довідок тощо) з питань стану,

завдань, організації, забезпечення тощо видавничої діяльності НАН України; 

– підтримки в актуальному стані інформації про персональний склад НВР

НАН України; 

– обробки і аналізу облікової інформації для потреб розробки заходів

щодо поліпшення видавничої діяльності НАН України. 

На сьогодні на порталі представлено перелік періодичних видань. 

У розділі «Книговидання» представлено каталог книжкових видань, книжкові 

проекти НАН України, книжкові серії НАН України. 

Також на веб-сторінці представлена НВР НАН України, яка є науково-

організаційним органом при Президії НАН України, який здійснює загальне 

керівництво видавничою діяльністю НАН України. Важливим розділам порталу 

є консультації з питань науково-видавничої діяльності. 

Найчастіше консультації стосуються нормативно-правової бази 

видавничої справи в Україні та Академії (питання щодо чинного законодавства 

та нормативно-правових актів, що діють у сфері видавничої справи), а також 

конкретних питань щодо підготовки і випуску установами НАН України 

книжкових і періодичних видань. 

Як головна наукова організація держави НАН України вживає заходи, 

щоб увесь спектр наукових досліджень був забезпечений якісними 
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національними друкованими та електронними науковими періодичними 

виданнями, належним чином позиціонованими та конкурентноздатними у 

світовому інформаційному просторі. Досягнення цієї мети зараз неможливе без 

наявності у науково-періодичного видання сучасного веб-ресурсу з відповідним 

англомовним розділом та без входження до світових реферативних і 

наукометричних баз даних. На основі результату моніторингу представлення 

наукових періодичних видань в електронному просторі, вивчення світового 

досвіду та досвіду найадаптованіших до сучасних вимог вітчизняних наукових 

журналів сформульовані такі концептуальні засади формування сегмента 

видавничої продукції НАН України в електронному середовищі: 

1. Автономність. Веб-ресурс повинен бути виокремленим, а не

структурною частиною загального ресурсу наукової установи. Адреса має бути 

короткою та зрозумілою для максимального полегшення пошуку видання 

користувачам мережі Інтернет. 

2. Сталість. Видавець повинен забезпечити безперебійне функціонування

ресурсу в цілому та усіх його структурних частин. 

3. Актуальність. На веб-ресурсі повинна своєчасно з’являтись нова

інформація: про нові випуски, про зміни у вимогах, правилах для авторів, 

складі редакційної колегії тощо. 

4. Структурованість. Веб-ресурс повинен мати чітку ієрархічну логічну

структуру, доповнену логічним пошуковим сервісом. 

5. Комплектність. Веб-ресурс повинен повністю відтворювати контент

видання: бути наповненим відповідно до змісту та рубрикації, містити всю 

офіційну, допоміжну та довідкову інформацію. Версії веб-ресурсу українською, 

англійською та іншими мовами повинні бути тотожними за будовою та 

вмістом. 

6. Якість. Уся подана інформація повинна бути оновленою, узгодженою,

чіткою, зрозумілою, фаховою. 

7. Грамотність. Мова інтерфейсу структурного розділу при цьому має

співпадати з мовою викладення матеріалу. Тексти повинні бути грамотно 

написані, ретельно відредаговані та вичитані. Особливу увагу варто приділити 

англомовній частині. 

8. Наявність окремого ISSN на електронну версію паперового видання.

Вважаємо, що веб-портал «Наукові публікації і видавнича діяльність

НАН України» може використовуватись широким загалом науковців та 

студентами з науковою та освітньою метою. Всі каталоги і методичні 

матеріали, представлені на порталі, разом з веб-сторінками періодичних видань 

НАН України і сторінками організацій НАН України, які присвячені їхній 

видавничій діяльності, складають єдиний інформаційний масив, сегмент 

електронного простору, де повноцінно і оперативно представлені результати 

наукової і науково-організаційної роботи Національної академії наук України. 
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ОСОБЛИВОСТІ E-MAIL-МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В 

КНИЖКОВІЙ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

Електронна торгівля сьогодні – це реалізація товарів і послуг через 

мережу Інтернет. Фахівці вважають, ця форма торгівлі є найбільш 

перспективною у своєму розвитку, бо практично кожне підприємство 

посилкової торгівлі має у своєму розпорядженні сьогодні веб-сторінку з 

пропозицією товарів і можливістю зробити замовлення [1, c. 201]. 



155 

Загальновідомо, що е-mail-маркетинг (від англ. е-mail – електронна 

пошта, marketing – торгівля чи предмет торгівлі) – це комерційне (рекламне) 

звернення до групи людей, які користуються у своєму повсякденному житті 

електронною поштою для ділового чи особистого спілкування. Кожен 

отриманий адресатом лист можна вважати елементом е-mail-маркетингу. 

Необхідно вміло володіти е-mail-маркетингом, щоб отримувати якісний 

результат від його використання. Яскравим прикладом майстерної взаємодії з 

користувачами за допомогою е-mail-маркетингу є компанія Amazon. З чим же 

пов’язаний успіх цієї компанії, адже вона має доступ до такого ж самого 

програмного забезпечення, людей, інструментів впливу, як і її конкуренти? 

Відповідь полягає у постійному використанні різноманітних інновацій в даній 

сфері. Стратегія е-mail розсилок полягає в наступних етапах: 

1. Вітальний лист. Компанія не використовує широкомасштабні розсилки

своєї продукції, а надсилає їх персонально тим користувачам, про яких у неї є 

певна інформація (з попередніх покупок, наприклад). У даному листі міститься 

коротка інформація про сервіс послуг (зокрема про книжкову продукцію), 

вступне слово з підтримкою клієнта, вказівки про наявність найкращого товару 

і посилання на соціальні мережі Твіттер та Фейсбук. 

2. Лист з підтвердженням замовлення. У даному листі виражається

подяка за здійснення покупки, а також надсилається квитанція як 

підтвердження покупки. Крім цього, компанія робить крок уперед, створюючи 

додаткові посилання у листі. Натискаючи на номер свого замовлення, 

користувач одразу переходить на конкретну сторінку, де він може 

відслідковувати етапи доставки товару та писати відгуки. Внизу розташовані 

посилання на соціальні мережі, де клієнт може поділитися про це зі своїми 

друзями, а також посилання під назвою «Ваші рекомендації», де зібрана 

інформація про рекомендовані для клієнта товари. 

3. Лист з підтвердженням відправлення замовлення. Тут користувач може

відслідковувати переміщення свого замовлення, а не лише квитанції. 

4. Лист подяки. Компанія висловлює подяку за замовлення товару. Також

додатково подається інформація про вигідні акції, знижки щодо придбання 

інших товарів, завантаження мобільних додатків для зручного замовлення і т. д. 

Щодо книжкової продукції, то тут діє акція Kindle: «Читайте та замовляйте 

книги!». 

5. Лист із пропозицією покупки товарів. Аналізуючи дані про

конкретного покупця, компанія визначає сервіси, які він використовує 

найчастіше для здійснення покупки та пропонує йому вигідні акції за цими 

сервісами або ж інші чи нові канали, що стануть йому іще вигіднішими. 

6. Лист під назвою «Чорна п’ятниця». Зміст цього листа дуже лаконічний,

повідомляє про наближення Чорної п’ятниці та вказує місце у вигляді 

посилання, де можна ознайомитися з пропозиціями компанії. Як правило, 

клієнти роблять безліч замовлень у цей період. 

7. Лист-огляд. У цьому листі користувача просять про зворотній зв’язок

та оцінку товару, який був придбаний раніше. Крім цього, він також може 
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читати інші відгуки про товар, який він збирається придбати, що викликає у 

нього почуття поінформованості та довіри до компанії. 

Також компанія уникає таких формулювань, як «Купити зараз» або 

«Додати у кошик». Ідея полягає у тому, щоб не примусити користувача 

терміново купити щось, а невимушено підштовхнути його самому забажати 

щось придбати. 

Систему збуту товару, книг зокрема, яку пропонує компанія Amazon не 

можливо не назвати ефективною, адже на даний момент вона має приблизно 

237 000 000 активних Інтернет користувачів, в тому числі і серед книжкового 

ринку [2]. 

Книгорозповсюдження в Україні нині потребує подібних інструментів 

розвитку збуту книжкової продукції. Вдало продумана стратегія е-mail-

маркетингу дозволить не тільки продавати книги, але й мати зв’язки з 

постійними користувачами, ефективно розширювати канали збуту нової 

продукції (супутні товари), отримати надійну репутацію відповідальної 

компанії, що піклується про якісне обслуговування покупця, надаючи при 

цьому відповідні гарантії. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ «BOOKS IN PRINT»: 

ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ В США 

Інформаційна індустрія, без якої неможлива успішна ринкова економічна 

діяльність в будь-якій сфері виробництва, стала в сучасному світі однією з 

найважливіших її складових. Книговидання кінця XX-ХХI ст. без відповідного 

інформаційного забезпечення не може нормально розвиватися. У нинішньому 

положенні, як показує практика зарубіжного книжкового ринку, немає іншого 

виходу, ніж створення повного загальнонаціонального каталогу або покажчика 

книг, наявних на ринку і тих, які тільки готуються до виходу в світ. 

Подібні системи, відомі під назвою «Books in Print», давно вже створені і 

слугують основою книжкового ринку розвинених країн. Багатотомні каталоги, 

що містять повні бібліографічні записи всіх наявних на ринку книг, а також 

економічну інформацію, виходять щорічно. 

Широке впровадження електроніки, що дозволило створювати великі 

банки даних, дублювати дані каталогів на дискетах і компакт-дисках, 

міжнародні електронні мережі привели фактично до створення міжнародної 

системи «Books in Print», за допомогою якої кожен суб’єкт книжкового ринку  

від видавця до читача може отримати будь-яку інформацію про книгу, що 

з’явилася в світі. 

Сьогодні надзвичайно важливим завданням, вирішення якого стоїть на 

часі вже давно, є об’єднання всіх учасників вітчизняного книжкового ринку в 

єдиному інформаційно-комунікаційному просторі, що забезпечується за 

рахунок створення національної інформаційної системи «Books in Print», а 

також впровадженням в українське книжкове середовище єдиних стандартів 

електронного обміну даними. Ця технологія дозволяє в автоматизованому 

режимі здійснювати обмін електронними повідомленнями в стандартизованому 

комунікаційному форматі в професійному колі. Слід зауважити, що це відразу 

ж позитивно позначиться на якості книжкової комунікації як усередині нашої 

країни, так і поза її межами. 
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Західні системи «Books in print» з’явилися в результаті еволюційного 

розвитку оптової ланки книжкової торгівлі. Інформаційні системи «Books in 

print» успішно функціонують в багатьох економічно розвинених країнах (США, 

Великій Британії, Німеччині, Бельгії, Нідерландах та ін.). 

Структура системи книгорозповсюдження у цих країнах включає такі 

компоненти: національний каталог «Books in print»; видавець (видавництво); 

оптовик (дистриб’ютор); книжковий магазин; покупець. 

«Books in print» – це спеціалізована система інформації про заплановані 

до випуску книги і книги, що знаходяться у продажу. В розвинутих країнах такі 

національні системи є організаційним початком книжкового ринку. Вони 

утворюють єдиний книжковий простір і дозволяють будь-якому суб’єкту 

книжкової торгівлі мати точну і повну інформацію про книговидання країни. 

Каталог «Books in print» має складну інформаційну структуру. Він вміщує 

бібліографічні описи видань, анотації на них та економічну інформацію – ціни, 

встановлені податки, інформацію про оптовиків і дистриб’юторів, адреси 

придбання книг тощо. Каталог «Books in print» випускається в паперовій формі, 

на компакт-дисках, а також організовано онлайн доступ до них через Інтернет. 

Пошук даних про книги реалізується по будь-якому елементу бібліографічного 

опису. 

Основними функціями даних систем є: інформування потенційних 

покупців про книги, які перебувають у продажу, про ціни на них, видавців і 

оптовиків, дилерів і дистриб’юторів; збір інформації від видавців про що 

випускаються і знаходяться в провадженні книгах; обробка, підтримка і 

актуалізація інформації про книги «in print»; підтримка національної 

бібліографії. 

Система «Books in Print» в США є найбільш розгалуженою серед 

існуючих в світі національних інформаційних систем книгорзповюдження. Так, 

додатковим джерелом інформації в американській системі є щорічне видання 

«Books in Print Supplement», яке надає найсвіжіші відомості про ті зміни, що 

відбулися за півроку після випуску каталогу «Books in Print». Зокрема, нові 

доповнення про ціни, зміни у датах виходу книг з друку, уточнення до номерів 

ISBN, кодів Бібліотеки Конгресу США та ін. Ще однією складовою 

американської системи «Books in Print» є довідник «Books Out of print» 

(«Розпродані книжки»). Тут вміщено відомості про книги, що оголошені 

видавцями як продані і вже розійшлися зі складів. 

Дуже актуальною складовою системи «Books in Print» у США є «Software 

for Schools» («Програмне забезпечення для шкіл»), що представлено як щорічне 

видання, де перераховано все можливе програмне забезпечення. Воно 

призначене для ринку навчальних видань. Повні версії кожного запису 

включають описові анотації, їх подано в алфавітному порядку назв. Скорочені 

версії класних пакетів перелічені для спеціалізованих комп’ютерних систем, які 

забезпечують навчання з окремих шкільних предметів. 

Національний каталог «Books in print» США містить понад 20 млн. назв. 

Саме компанія «R.R. Bowker » найбільш повно реалізувала можливий потенціал 

«Books in Print» в США. Інформаційно-бібліографічні каталоги даної фірми 
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відображають майже всі книги, які доступні англійською мовою в Сполучених 

Штатах. «Books in Print» «R.R. Bowker LLC» на даний час є невичерпним 

ресурсом для книжкових магазинів, бібліотек, видавців та читачів, видається як 

у друкованій версії так і має власний інтернет ресурс, але найбільш 

використаним залишається мобільний додаток «Bowker Bookwire», який 

дозволяє у режимі онлайн слідкувати за новинками книжкового світу, 

дізаватись додаткову інформацію про видання та одразу ж його купувати. 

Таким чином, компанія «R.R. Bowker LLC» за більш ніж столітній період 

свого існування сформувала власну систему бібліографічних посібників, які не 

мають аналогів в світі. Унікальність «баукеровской» моделі полягає в тому, що, 

фіксуючи все різноманіття форм існування книги в сфері книговидання і 

книгорозповсюдження, вона, по суті, виконує функції національного 

бібліографічного агентства і одночасно в повному обсязі відображає результати 

бібліографічного моніторингу національного книжкового ринку. 

В Україні вже були спроби впровадити подібний проект, сподіваємося, 

що українські видавці візьмуть собі за приклад досвід зарубіжних країн, які вже 

визначили для себе переваги активної участі в проекті. 
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