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видачі літератури до наукових, наукометричних досліджень. 
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Закінчення. Початок див. «Вісник Одеського національного університету. 
Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство», 2017, т. 22, вип. 1 (17).

Кінець 1990-х рр. характеризується покращенням стану поповнення біблі-
отечного фонду. З 1997 р. МОН почало безкоштовну розсилку підручників 
вишівським бібліотекам, з кожним роком збільшуючи її обсяг. Міжнародний 
фонд «Відродження» через університет відкритого суспільства (Будапешт) по-
стачав кращі зразки літератури суспільної тематики з Німеччини, Франції, Ве-
ликої Британії, США, а також періодичні видання з природничих наук; за мега-
проектом «Пушкінська бібліотека» (фонд Сороса) фонди бібліотеки поповню-
вались науковою та довідковою літературою, підручниками.

З 1999 р. бібліотеку очолює кадровий співробітник, професійний бібліограф 
Марина Олексіївна Подрезова – Заслужений працівник культури України, Від-
мінник освіти України. Керівництво Наукової бібліотеки ініціює та організо-
вує більшість наукових проектів у галузі бібліотекознавства, бібліографознав-
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ства, книгознавства, зокрема бібліографічних досліджень, пов’язаних з істо-
рією університету. З 2001 р. замовляються перші періодичні видання далеко-
го зарубіжжя.

Різкі зміни умов бібліографічної та бібліотечної роботи у цілому наприкін-
ці XX – початку XXI ст. вимагали значного корегування її традиційних напрям-
ків, а також постановки роботи в абсолютно нових формах. І справа не тільки у 
тому, що з 1999 р. вдалося прискорити впровадження інформаційних техноло-
гій у навчальну та наукову роботу студентів і викладачів університету. Всебіч-
ний аналіз якісно нової ситуації, в якій опинилися бібліотеки в інформаційно-
му суспільстві, допоміг визначити стратегію і виробити нову модель діяльності 
університетської бібліотеки. Зріз наукових і практичних результатів, досягну-
тих бібліотекою за останні роки у різних сферах, допомагає розкрити основні 
тенденції та пріоритетні напрямки її науково-дослідницької діяльності: комп-
лексне вивчення фонду, краєзнавчі студії, біографічні дослідження, пов’язані 
з історією університету та їх бібліографічне забезпечення, інформаційне роз-
криття колекцій рідкісних видань.

Науково-видавнича діяльність

Наприкінці 1990-х рр. головним пріоритетом роботи з книжковими 
пам’ятками стає створення національної бібліографії України, репертуару 
української книги та періодичних видань. Перші кроки цієї роботи відби-
ті у покажчику «Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки ОНУ 
імені І. І. Мечникова» (упоряд. Є. В. Савельєва; Одеса, 1999). У наступні роки 
було здійснене наукове освоєння цілого прошарку іноземної україніки, завдяки 
чому в науковий та культурний обіг були введені цінні джерела з історії Украї-
ни, надруковані в XV–XVIII ст. Так, у 2007 р. вийшов передрук розділу видан-
ня 1493 р. «Liber chronicarum» Г. Шеделя «Про європейську область Сарматію» 
(вступ. ст., пер. з лат., комент. О. В. Білецька; Одеса, 2007) – справжній шедевр 
книгодрукування XV ст. Розділ «Про європейську область Сарматію», де міс-
титься цінна інформація про Україну, було вперше перекладено українською 
з латині та прокоментовано. Роботу з введення у науковий обіг джерел з істо-
рії України було продовжено у межах проекту «Історія України в книжкових 
пам’ятках XVI–XVIII ст.». Вийшов збірник наукових праць «Історія України в 
книжкових пам’ятках XVI–XVII ст. З колекцій Наукової бібліотеки ОНУ» (упо-
ряд.: О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко; Одеса, 2011), що міс-
тить перекладену вперше на українську «Оповідь про те, що відбулося під час 
війни з Польщею аж до 1676 р.» (за «Османським дзеркалом» Ла Маґдалена). 
До наступного випуску «Історія України в книжкових пам’ятках XVII – кін-
ця XVIII ст.» (авт.: О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб; упоряд. Є. В. Бережок; Оде-
са, 2016), увійшли оброблені матеріали франкомовної газети «Амстердам» за 
1708–1709 рр. з цінними відомостями про події в Україні на початку XVIII ст. 
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Ще один приклад того, як бібліотека бере участь у створенні національ-
ної бібліографії України, – анотований каталог виставки «Видавнича спадщи-
на українського ренесансу» (авт.-упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко; Оде-
са, 2011), який містить описи рідкісних українських видань 1917–1930 рр. з 
фондів бібліотеки. Це довідкове видання являє собою спробу книгознавчої ре-
конструкції культурного життя України в переламний період її історії і є дієвим 
інструментом вивчення маловідомих документів короткої, але яскравої доби 
українського відродження.

Своєрідним підсумком бібліотекознавчих та історико-книгознавчих дослі-
джень колективу бібліотеки є публікація колективної монографії «Наукова бі-
бліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: історич-
ний нарис. До 185-річчя заснування» (2002), до підготовки якої були залучені 
практично всі головні спеціалісти бібліотеки.

Впродовж останніх років спостерігається бурхливий розвиток україн-
ської біографістики, що зумовило необхідність та актуальність інформаційно-
бібліографічного забезпечення цієї спеціальної історичної дисципліни. Пер-
ший напрям краєзнавчої бібліографії НБ ОНУ повністю збігається з цілями та 
завданнями, які стоять перед українською біографістикою. Одночасно вийшло 
у світ одразу декілька видань з історії університету, що надають рідкісну мож-
ливість побачити історію закладу крізь призму біографій його видатних дія-
чів; у їх створенні саме університетська бібліотека відіграла значну роль. Це 
біографічний словник «Професори Одеського (Новоросійського) університе-
ту» в 4 томах (Одеса, 2000; 2-ге доповнене видання – 2005), енциклопедич-
ний словник «Випускники Одеського (Новоросійського) університету», випус-
ки 1–2 (Одеса, 2005–2010). Монографія «Дарители Научной биб лио теки Одес-
ского (Новороссйского) университета (1865–1920): материалы к истории Одес-
ского нацио нального университета имени И. И. Мечникова» (Одеса, 2005) міс-
тить відомості, які можуть бути корисними не тільки для вивчення історії уні-
верситету та вирішення специфічних бібліотекознавчих проблем, а й для кра-
єзнавчих студій.

Новаторським стало видання «Лауреаты Нобелевской премии по литерату-
ре, 1901–2010: информационное издание. Мировое наследие нобелевских лау-
реатов по литературе: биобиблиографический указатель» (авт.-сост.: В. М. Ро-
манец, Н. В. Мусієнко, Т. М. Шершун; Одеса, 2010).

Протягом багатьох років виходить друком низка біобібліографічних покаж-
чиків літератури з серії «Біобібліографія вчених університету», присвячених 
професорам ОНУ О. І. Маркевичу, Є. М. Щепкіну, В. А. Сминтині, В. Д. Се-
вастьянову, І. П. Зелінському, Н. М. Шляховій, О. Г. Топчієву, Ю. Д. Шуйсько-
му, Д. П. Урсу та ін. Серія «Праці вчених Одеського (Новоросійського) універ-
ситету» являє собою бібліографічні покажчики праць вчених певного факуль-
тету чи кафедри університету. Друком вийшли біобібліографічний покажчик, 
підготовлений разом зі співробітниками філологічного факультету ОНУ «Фі-
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лологічний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечни-
кова: бібліографія, 1991–2001» (відп. ред. Н. М. Шляхова; Одеса, 2003) та біблі-
ографічний покажчик друкованих праць ЕПФ «Економіко-правовий факультет 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1998–2007» (упо-
ряд. та наук. ред. І. С. Канзафарова; Одеса, 2009).

Прикладом інформаційних видань може бути «Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та уні-
верситетської преси 2000–2010» (авт.-упоряд.: С. О. Мерзлякова, О. В. Суров-
цева; Одеса, 2010), який містить статті, огляди, інтерв’ю, звіти про досягнен-
ня університету, матеріали про його повсякденне життя, які друкувалися у пе-
ріодичній пресі. 

Зазначимо також інформаційний проект «Співробітники Одеського наці-
онального університету імені І. І. Мечникова – лауреати державних нагород 
України: інформаційне видання» (авт.-упоряд.: Г. П. Бахчиванжи, В. П. Пружи-
на; Одеса, 2010). 

До 150-річчя Одеського національного університету Наукова бібліотека пі-
дійшла з сьома великими проектами, підготовленими як самостійно, так і за 
співпраці з факультетами ОНУ:

• Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західно-європейська 
гравюра XV–XIX ст.: каталог-альбом (упоряд.: О. В. Полевщикова, 
М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок; Одеса, 2015) (Серія: Музеї Одесько-
го національного університету імені І. І. Мечникова; вип.: Музей книги, 
№ 1).

• Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
(1865–2015): науковий довідник (упоряд.: М. О. Подрезова, В. В. Само-
дурова; Одеса, 2015).

• Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович (авт.: О. Б. Дьомін, 
М. В. Алєксєєнко; Одеса, 2015) (Серія: Розвиток науки в Одеському на-
ціональному університеті. Вип.: Славістика).

• Одеський національний університет імені І. І. Мечникова на сторінках 
центральної, регіональної та університетської преси, 2010–2014 рр.: 
електронне інформаційне видання (упоряд.: О. В. Суровцева, Т. С. Кара; 
режим доступу: http://library.onu.edu.ua/)

• База даних «Літопис Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова: факти та події» (упоряд.: Т. М. Бикова, А. М. Гаврилен-
ко, Ю. О. Рокамін; режим доступу: http://library.onu.edu.ua/).

• База даних «До історії Одеського університету» (упоряд.: В. В. Самоду-
рова, О. С. Мурашко; режим доступу: http://lib.onu.edu.ua/ua/ukrayinska-
do-150-richchya-onu/), створена до 150-річчя ОНУ імені І. І. Мечнико-
ва, містить як джерельні матеріали, так і списки літератури. Перший 
розділ містить повнотекстові джерела: «Протоколи засідань Ради Імпе-
раторського Новоросійського університету», «Звіти про стан та діяль-
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ність Імператорського Новоросійського університету»; монографії про 
основні віхи історії університету: Маркевич А. И. «Двадцатипятилетие 
Императорского Новороссийского университета: историческая записка. 
Академические списки» (Одеса, 1890), «Одесский университет за 75 лет 
(1865–1940)» (Одеса, 1940), «Історія Одеського університету за 100 ро-
ків» (Київ, 1968). Другий розділ складається з загального списку літера-
тури щодо історії університету та переліку всіх періодичних видань уні-
верситету, починаючи з 1867 р. до сьогодні. 

• «Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в 
роки Другої світової війни»: електронне інформаційне видання (упоряд. 
Г. П. Бахчиванжи; режим доступу: http://library.onu.edu.ua/).

Розвиток бібліотечно-інформаційного процесу, діалектика наукової робо-
ти потребує визначення стратегії. Рухатися шляхом поступового перетворен-
ня у дійсно наукову організацію неможливо без розробки концепції науково-
дослідницької діяльності університетської бібліотеки, створення її певної мо-
делі. Зрозуміло, при цьому ми відштовхуємося від багатого досвіду нашої бі-
бліотеки як фундаментальної бібліотеки класичного університету.

Пройдено певний практичний шлях існування Наукові бібліотеки як 
науково-дослідницького підрозділу університету. Тому річ піде про ту практич-
ну модель, яка складалася протягом багатьох десятиріч, але різкі зміни умов бі-
бліографічної та взагалі бібліотечної роботи наприкінці XX – початку XXI ст. 
потребують корекції її традиційних напрямків, а також постановки роботи у 
нових формах.

Розвиток бібліотеки, як видавця наукової літератури

В останні роки одним із видів інформаційно-аналітичного продукту є нова 
модель науково-видавничої діяльності «розвиток бібліотеки як видавця науко-
вої літератури». Наукова бібліотека використовує для повноцінного науково-
видавничого середовища програмний пакет Open Journal System (OJS). Цей 
продукт призначений для забезпечення технологічного супроводу на рівні 
окремого журналу або журнальної колекції, процесів онлайнової взаємодії з 
авторами наукових текстів, редакційного опрацювання авторських видань, 
формування та публікації повних текстів наукових статей, архівування повно-
текстового змісту [2].

Головні спеціалісти бібліотеки є не тільки авторами, але й редакторами, ко-
ректорами і дизайнерами видання. Наукова бібліотека реалізує видавничу ді-
яльність у трьох напрямках :

І. Підтримка інфраструктури публікацій нових випусків періодичного 
видання «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книго-
знавство» (з 2007 р.). 

Своєрідним показником інтелектуального потенціалу та наукової спромож-
ності колективу бібліотеки на сучасному етапі є створення власного видавни-
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чого продукту – «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. 
Книгознавство» (видається з 2007 р.; з 2011 р. – двічі на рік), де публікуються 
результати досліджень з бібліотечної, бібліографічної та книгознавчої справи, 
з історії книжкових колекцій, стародруків та рідкісних видань, дослідження ін-
новаційних процесів у бібліотечній справі, а також розвідки з історії бібліотеки 
ОНУ, університету та діяльності окремих вчених. Повний цикл організаційної, 
підготовчої та редакційної роботи видання покладено на науково-редакційний 
сектор Інформаційно-бібліографічного відділу, який виконує функцію коорди-
наційного центру й тісно співпрацює з видавництвом «Одеський національний 
університет» (директор Н. Г. Юргелайтіс).

Оформлення видання «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство. Бібліогра-
фознавство. Книгознавство» здійснюється за національними вимогами та між-
народними стандартами. Крім того, співробітники сприяють збільшенню між-
народних науковців у складі авторів та редакційної колегії.

У веденні журналу редакційна колегія дотримується політики відкрито-
го доступу, тому поряд з друкованою версією публікується і електронна на 
офіційному сайті видання (http://vislib.onu.edu.ua). Крім цього, для збільшен-
ня читацької аудиторії, видання проходить реферування та індексування у на-
ціональних та міжнародних базах даних, наприклад, у таких як Інституцій-
ний репозитарій ОНУ; база даних Наукової бібліотеки «Періодичні видання 
ОНУ»; «Наукова періодика України» та «Україніка наукова» на сайті Наукової 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського; Ulrich’s Periodicals Directory; Index 
Copernicus, Journals Master List, Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU, 
Google Scholar тощо.

Слід зазначити, що принципи політики відкритого доступу вимагають за-
хисту авторських прав у цифровому середовищі, тому у виданні використо-
вується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
License (CC-BY-NC), яка дозволяє вільно використовувати матеріал на неко-
мерційній основі.

Бібліотека створила міні-електронний журнал відкритого доступу Biblio-
Коллегиум (2014), в якому розміщені праці секції «Бібліотечно-бібліографічна 
справа», що постійно бере участь у щорічній науковій конференції 
професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. При цьому 
бібліотека замикає на собі повний цикл циркуляції наукових публікацій і на-
дає технічну платформу, послуги редактора, системного адміністратора, біблі-
ографа.

Наявність електронних журналів відкритого доступу веде до збільшення 
кількості користувачів електронної бібліотеки.

ІІ. Підтримка публікацій нових серійних видань.
У Науковій бібліотеці засновані серії «Бібліографія вчених ОНУ» та «Пра-

ці вчених ОНУ». 
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У 2010 р. започаткована серія видань «Розвиток науки в Одеському (Ново-
російському) університеті». У рамках серії вже вийшло п’ять монографій, під-
готовлених авторським колективом Наукової бібліотеки і факультетами ОНУ: 
«Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской биб лио теке» (В. І. Подши-
валкіна, О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко; Одеса, 2010), «Вклад физиков 
Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920–
1933» (М. О. Подрезова, В. В. Самодурова, О. С. Мурашко; Одеса, 2010), «На-
уки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» (Є. А. Черкез, 
Я. М. Біланчин, Є. Н. Красєха та ін.; Одеса, 2010), «Шукач слов’янських скар-
бів В. І. Григорович» (О. Б. Дьомін, М. В Алєксєєнко; Одеса, 2015) та «Напе-
редодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яко-
вича Грота» (1883–1886) (В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезо-
ва, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Мураш-
ко; Одеса, 2016).

У рамках серії «Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоро-
сійського) університету» (започаткована у 2008 р.) вийшло три випуски збірки: 
«Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали Між-
народних книгознавчих читань» (Одеса, 2010, 2013, 2016). З цієї серії вийшли 
друком анотований каталог виставки «Книжкові видання родини Воронцових у 
бібліотеці Одеського Новоросійського університету (авт.-упоряд. О. В. Полев-
щикова; Одеса, 2008), а також каталог виставки з особистої колекції професора 
В. А. Сминтини «У скарбниці Наукової бібліотеки (авт.-упоряд.: М. О. Подре-
зова, Т. М. Шершун; Одеса, 2010).

У 2015 р. започаткована серія «Музеї Одеського національного універси-
тету». З цієї серії вийшло друком видання «Шедеври в колекціях університет-
ської бібліотеки: західно-європейська гравюра XV–XIX ст.: каталог-альбом 
(упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок; Одеса, 2015) 
(Серія: Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; 
вип.: Музей книги, № 1). 

За останні роки налагоджено плідну академічну співпрацю Наукової біблі-
отеки з університетськими кафедрами факультетів. Експеримент з підготовки 
спільних наукових видань виявився досить вдалим. Видавнича діяльність фі-
нансується університетом. 

З 2011 р. Наукова бібліотека реалізує видавничі проекти у двосторонньому 
порядку співпраці з видавництвом університету «Одеський національний уні-
верситет» (директор Н. Г. Юргелайтіс).

Бібліотечно-видавнича служба публікує як друковані, так і електронні вер-
сії видань. НБ постійно надає видавничі послуги і довела, що інвестиції в 
бібліотечно-видавничу службу університету є необхідними та корисними для 
ВНЗ. 

Видавнича діяльність Наукової бібліотеки безпосередньо пов’язана з 
науково-інформаційною роботою і відображає її результати.
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Науковою роботою в тій чи іншій мірі в університетській бібліотеці за-
ймаються всі головні фахівці, кваліфіковані штатні співробітники з великим 
досвідом роботи у бібліотеці та знанням її фондів. Однак, традиційно скла-
лося, що наукові дослідження є пріоритетом діяльності двох підрозділів – 
Інформаційно-бібліографічного відділу (науково-редакційний сектор) та Від-
ділу рідкісних книг і рукописів, співробітники яких поєднують у своїй робо-
ті бібліотечно-бібліографічну практику з історико-краєзнавчими дослідження-
ми фондів.

ІІІ. Паралельно з новими виданнями ведеться робота з оцифрування та 
публікації архівних випусків видань.

Кожна бібліотека самостійно встановлює пріоритети, визначаючи критерії 
відбору об’єктів оцифрування, серед яких обов’язковими є: 1) унікальність або 
цінність документу; 2) фізичний стан; 3) читацький попит. Враховуючи ці три 
складові, проводиться відбір видань для оцифрування і подальшого розміщен-
ня повнотекстових копій на сайті бібліотеки.

Стратегія і тактика формування фондів сучасної бібліотеки

Із введенням електронних документів у бібліотечні технології змінюється 
складова бібліотечного фонду Наукової бібліотеки університету. Витрати на 
комплектування електронними документами складають вже 45 % від витрат 
на комплектування традиційними виданнями. Певні труднощі виникають при 
формуванні бібліотечного фонду на різних носіях, відборі необхідних навчаль-
них видань із репертуару публікованої літератури, особливо природничого на-
прямку, що недостатньо відповідають потребам вищого навчального закладу.

У наукових бібліотеках, як відомо, основна складова бібліотечних фондів – 
наукова література, включаючи цифрові повнотекстові колекції для інформа-
ційного забезпечення наукових досліджень. Навчальна література продовжує 
закуповуватись у більшому обсязі, ніж наукова, таким чином відбувається 
зменшення фондів наукової літератури і збільшуються фонди навчальної літе-
ратури. Перед бібліотекою стоїть завдання зі створення бібліотечного фонду, 
який сприяв би збереженню і розвитку науково-дослідницького компоненту.

Складно визначити цінність Інтернет-ресурсів, до яких бібліотека надає до-
ступ. Фінансові витрати на електронні інформаційні ресурси досить значні. 
Вищим навчальним закладам необхідно скоординувати свої дії з придбання 
електронних повнотекстових ресурсів.

Невід’ємною частиною фонду став репозитарій відкритого доступу. Попо-
внення доступної частини фонду здійснюється автоматично, що викликає не-
обхідність оновлення всіх базових бібліотечних документів з формування та 
підтримки фондів. У зв’язку з цим змінилися методики формування фондів. 
Отже, окреслюючи стратегію формування фондів Наукової бібліотеки, слід 
враховувати низку новацій:
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– інтерпретація поняття «бібліотечно-інформаційний фонд» сучасної біблі-
отеки з урахуванням його віртуальної частини;

– постійне зростання кількості електронних видань, частина з яких уже є 
альтернативою традиційним бібліотечним передплатам;

– організація обліку фонду онлайнових передплат;
– необхідність відповідної системи організації та зберігання для повнотек-

стових електронних колекцій та архівів інформації;
– розвиток нових методів комплектування фондів через постійне зростан-

ня кількості статей у базах даних і завантаження повнотекстових матеріалів.

Пріоритети наукових досліджень книжкових пам’яток

Стратегія діяльності Відділу рідкісних книг і рукописів Наукової бібліотеки 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова включає як тради-
ційні напрямки роботи (розкриття фондів, введення у науковий обіг інформації 
про найбільш рідкісні й цінні, часом, унікальні видання), так і новації. 

Як установа-фондоутримувач книжкових пам’яток, більше 15 років тому 
(у  2002 р.), бібліотека приєдналася до створення Державного реєстру книжко-
вих пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного 
культурного надбання, а з 2004 р. – і об’єктом національного надбання.

Першочерговим завданням роботи з книжковими пам’ятками є створення 
національної бібліографії України, репертуару української книги та періодич-
них видань. За останні роки опрацювали цілий пласт вітчизняної та інозем-
ної україніки, що зберігається у фондах бібліотеки, у рамках сумісного про-
екту з історичним факультетом ОНУ «Історія України в книжкових пам’ятках 
XV–XVIIІ ст. З колекцій Наукової бібліотеки ОНУ» випущена серія видань, за-
вдяки яким до наукового і культурного обігу були введені цінні джерела з істо-
рії України, опубліковані у XV–XVІIІ ст. Дана серія публікацій отримає про-
довження. 

Науковий опис книжкових пам’яток спрямований на видання наукових ка-
талогів. Результати роботи з інформаційного розкриття важливої частини фон-
ду стародруків нашої бібліотеки відображені у «Каталозі видань XVI ст. у фон-
дах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова», опублікованому в 2005 р. 
(упоряд. О. В. Полевщикова). Також вийшли друком:

– Рідкісні французькі видання XVІ–XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліо-
теки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (упоряд. О. По-
левщикова; Одеса, 2000).

– Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ 
ім. І. І. Мечникова (упоряд. Є. В. Савельєва; Одеса, 2001). 

У 2012 р. вийшов друком каталог «Польські стародруки з колекцій універ-
ситетської бібліотеки» (упоряд.: Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенко; Одеса, 2012).

Одним з пріоритетів науково-дослідницької діяльності Наукової бібліотеки, 
до складу якої входять 17 особистих зібрань, подарованих університету видат-
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ними державними діячами, вченими, ректорами та професорами університе-
ту, є вивчення історичних колекцій. Особливу цінність представляють зібрання 
В. І. Григоровича, сім’ї Воронцових і О. Г. Строганова, що збагатили фонди бі-
бліотеки в останній третині XIX ст.

До 150-річчя університету видана монографія Дьоміна О. Б. та Алєксєєн-
ко М. В. «Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович» (Одеса, 2015). Скла-
дова частина видання – каталог іменного книжкового фонду В. І. Григоровича, 
що зберігається у Науковій бібліотеці ОНУ.

Одним із напрямків сучасного книгознавства є вивчення та реконструкція 
«розпорошених» колекцій, робота з якими послідовно проводиться протягом 
останніх років. Вдалося зібрати невелику, але виключно цінну колекцію старо-
друків математика І. Ю. Тимченка (близько 200 од.), найближчим часом пла-
нується публікація анотованого друкованого каталогу цієї унікальної підбір-
ки видань з історії математики. Вдалося виявити у фондах бібліотеки фрагмен-
ти відомих особистих книжкових зібрань. Наприклад, був відновлений неве-
ликий фрагмент бібліотеки українського письменника, бібліографа, фолькло-
риста і перекладача Михайла Федоровича Комарова (1844–1913). Книги з цьо-
го зіб рання були виявлені у фонді університетської бібліотеки у складі зборів 
розформованої в 1930 р. Української державної бібліотеки імені Т. Шевченка.

Не завжди можна повністю відновити первісний вигляд бібліотеки. У та-
кому випадку обирається варіант збирання збереженої частини «розпороше-
них» колекцій і їх відтворення на інформаційному рівні у ході внесення запи-
сів до електронного каталогу, як це було зроблено з найціннішими «розпоро-
шеними» колекціями Р. Губе і А. Кухарського, придбаними Новоросійським 
університетом.

Інформаційні технології у роботі з рідкісними і цінними виданнями вико-
ристовуються для оцифрування фондів, які проходять у рамках «Концепції 
створення електронної бібліотеки». Завдяки створенню імідж-каталогу фон-
дів бібліотеки у режимі on-line читачам доступна інформація про книжкові 
пам’ятки університетської бібліотеки.

Можна говорити про певні успіхи у створенні електронної бібліотеки рід-
кісних і цінних видань: зараз на сайті бібліотеки розміщено більше 600 од. по-
внотекстових електронних версій таких книг. Користувачі бібліотеки отриму-
ють можливість вільно працювати з віртуальними примірниками, а бібліотека 
водночас може обмежити використання їх оригіналів, що дозволяє захистити 
ці видання від фізичного руйнування. Саме тому, в першу чергу, бібліотекою 
оцифровуються рідкісні, найбільш цінні, старі видання, видання підвищено-
го попиту або видання, наявні у бібліотеці в обмеженій кількості примірників.

За прикладом деяких найбільших бібліотек, університетська бібліотека пла-
нує створення CD-колекції фондів рідкісних книг – своєрідний «електронний 
запасник» НБ ОНУ. На дисках будуть представлені електронні копії найбільш 
цінних і рідкісних видань з колекції електронних книг. Крім того, ми виявляє-
мо видання з фонду рідкісної книги, що вимагають оцифрування для надання 
у корпоративні бази даних.
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Співробітники НБ почали велику роботу зі створення електронної колек-
ції фонду газетних публікацій, які є виданнями активного попиту, що знахо-
дяться в аварійному стані. Оцифровано 1208 одиниць цінного газетного фонду 
(«Одесский вестник», «Одесский листок»). 

Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки як 
об’єкт, що становить національне надбання України

З вересня 2004 р. фонд рідкісних книг та рукописів бібліотеки Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, серед якого чимало пам’яток 
книжкової культури європейського значення, є об’єктом Національного над-
бання України (постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. 
№ 1241).

Найважливішою функцією Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету є забезпечення збереження для наступних поколінь фізичних но-
сіїв інформації – стародруків та рідкісних видань, накопичених за минулі сто-
річчя. 

За період 2004–2017 рр., за допомогою програми Національного надбання, 
для збереження рідкісних і цінних видань Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова було отримане нове обладнання, що сприяло покра-
щенню роботи відділу:

1. Потужна система кондиціювання і вентиляції «Dankim», що встановлена 
у основному книгосховищі рідкісних та цінних книг.

2. Багатофільтровані УФ бактерицидні пристрої знезараження ОБН-150 
(19 од.).

3. Ультразвукові зволожувачі повітря Boneco 7131 (5 од.) 
4. Світлозахисні прилади для книгосховища та експозиційної зали.
5. Електронні прилади для контролю мікроклімату книгосховища (термогі-

дрометри).
6. Світлозахисні шафи-сейфи для збереження рідкісних та цінних книжко-

вих примірників.
7. Контейнери для зберігання фражильних та архівних документів. 
8. Антибактерицидні засоби захисту співробітників (респіратори та захис-

ні рукавички).
9. Технічне обладнання для оцифрування стародруків та рідкісних видань із 

фондів Наукової бібліотеки ОНУ. 
У 2017 р., згідно програми Національного Надбання України, для оцифру-

вання рідкісних та цінних видань Міністерством освіти і науки України була 
виділена сума на купівлю сучасного книжкового комп’ютерного сканеру Metis 
EDS GAMMA, робота якого буде спрямована не тільки на оцифрування інфор-
мації та на розпізнавання текстів з метою забезпечення швидкого пошуку за 
ключовими словами, але і на збереження матеріальних носіїв інформації (ста-
родруків, рідкісних та цінних видань).
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Також у поточному році планується виділення коштів для придбання сервер-
файлового сховища та робочих станцій для створення електронного читально-
го залу копій стародрукованих та рідкісних видань 

Сьогодні фонд рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки Одеського 
національного університету налічує понад 116 тис. одиниць зберігання, вклю-
чаючи книги з історичних іменних колекцій. Всі придбані технічні засоби та 
матеріали спрямовані на збереження фонду рідкісних книг та рукописів біблі-
отеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – унікаль-
ного об’єкту, втрата або руйнування якого матиме серйозні негативні наслідки 
для розвитку науки та суспільства.

Міжнародне співробітництво

Наукова бібліотека підтримує зв’язки з Дослідницьким центром польської 
бібліографії Естрейхерів Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), Уні-
верситетом «Вища Антропологічна школа» (м. Кишинев, Молдова), Академіч-
ною бібліотекою Латвійського університету (м. Рига, Латвія), Бібліотекою Під-
ляська імені Лукаша Гурницького (м. Белосток, Польща), в рамках договору 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Афінського на-
ціонального університету імені Каподистрії з Філією Грецького Фонду Культу-
ри (м. Одеса). 

Предметом та метою співпраці з Дослідницьким центром польської бібліо-
графії Естрейхерів Ягеллонського університету став взаємний обмін науковою 
інформацією, що стосується бібліографічного опису полоніків XVI–XIX ст., 
які зберігаються у фондах Наукової Бібліотеки Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова. У 2012 р. вийшов друком каталог «Польські 
стародруки з колекцій університетської бібліотеки», упорядниками якого стали 
Г. В. Великодна та О. Л. Ляшенко.

Завідувач Музею рідкісної книги, канд. іст. наук О. В. Полевщикова, бра-
ла участь у міжнародному проекті, який здійснювався у рамках серії «Архі-
ви Сходу», що випускається Фондом Вольтера в Оксфорді. У співавторстві з 
професором університету Поля Валері (Монпельє, Франція) Домініком Тріє-
ром, підготовлена монографія «Листи з Одеси, 1803–1814», яка вийшла дру-
ком влітку 2014 р. Інформаційні ресурси, надані Науковою бібліотекою ОНУ, 
насамперед, – комплекс опублікованих документів та ілюстративних матері-
алів, склали важливу частину джерельної бази при підготовці публікації кор-
пусу листів герцога Рішельє під час перебування його на посаді градоначаль-
ника Одеси «Richelieu, Armand Emmanuel Du Plessis (1766–1822 ; duc de). 
Lettres d’Odessa du duc de Richelieu, 1803–1814» (упоряд.: О. В. Полевщикова,  
Д. Трієр; Париж, 2014).

Під час ІІІ Міжнародних читань «Стародруки та рідкісні видання в універ-
ситетській бібліотеці» (2015), було відкрито виставку «Колекція малюнків й 
описів Ліфляндії» Йоганна Кристофа Бротце (1742–1823) Академічної бібліо-
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теки Латвійського університету, що була організована спільно з Почесним кон-
сульством Латвії в Одесі в рамках угоди між Академічною бібліотекою Латвій-
ського університету та Науковою бібліотекою ОНУ імені І. І. Мечникова. За-
плановано видання монографії «Латиші в Одесі». 

У 2016 р. за межами України вийшла друком стаття співробітника Відді-
лу рідкісних книг та рукописів НБ ОНУ загальним обсягом 0,58 друк. арк. 
Polevchtchikova E. Espoirs et déceptions d’Odessa dans le premier quart du XIXe 
siècle (Полевщикова О. В. «Надії та розчарування Одеси в першій чверті 
XIX  століття») у збірнику «Сahiers Slaves» (Париж, 2016, № 14). 

В 2016 р., у рамках договору з Афінським національним університетом іме-
ні Каподистрії у приміщенні Філії Грецького Фонду Культури (м. Одеса), про-
ведено наукову книжкову виставку «Історія вивчення грецької мови в Одесько-
му університеті» та планується видання монографії на цю тему.

Останнє десятиліття займає особливе місце на історичному шляху нашої бі-
бліотеки – це час радикальних змін, пов’язаних із освоєнням і розповсюджен-
ням інформаційних технічних процесів.

До бібліотеки прийшли випускники ВНЗ, які успішно проявляють себе у 
професійній діяльності: Костирко Д. О., Василіогло І. П., Гавриленко А. М., 
Кара Т. С., Купріянова Н. М., Ложешник А. С., Ляху О. І., Медведєва О. М., 
Мутерко О. Ф., Новікова В. В., Олар О. М., Руденко Ю. Ю., Черненко К. Г., 
Чуб А. М., Шершун Т. М та ін.

У 2013 р., в ОНУ імені І. І. Мечникова з’явився новий навчальний корпус. 
Площа будівлі складає 6500 км. м. У новому корпусі розташована філія На-
укової бібліотеки для користувачів Інституту соціальних наук і економіко-
правового факультету.

Вперше в історії бібліотеки було об’єднано сучасні абонементи й інформа-
ційний зал Інтернет і електронних документів на 90 місць. Це зробило біблі-
отеку популярним містом серед студентства. Послуги, які надаються користу-
вачам, відповідають новим тенденціям інформаційно-бібліотечного простору. 
Читальний зал обладнаний 30 комп’ютерами, що дає можливість користувачам 
ознайомлюватися з різноманітними електронними ресурсами, які розташовані 
на сайті Наукової бібліотеки, з електронною бібліотекою та з електронним ка-
талогом, який містить у собі понад 900 000 записів.

Бібліотека в новому корпусі має своє книгосховище, яке вміщує близько 
50 000 томів.

Діяльність Наукової бібліотеки Одеського університету традиційно була 
спрямована на інформаційне забезпечення освітнього процесу та наукові до-
слідження в університеті. Це вимагає зближення бібліотечної діяльності з 
науково-дослідницьким шляхом розвитку інтелектуальних інформаційних тех-
нологій.



26

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

Розвиток технологічних інновацій призвів до того, що процеси створення, 
зберігання, доступу та розповсюдження даних у Науковій бібліотеці зазнають 
кардинальних змін.

Наукова бібліотека сьогодні – це робочі місця бібліотекарів та центри об-
слуговування, які підключені до мережі Internet та забезпечені покриттям зони 
Wi-Fi. Постійно удосконалюється web-сайт бібліотеки, який завдяки системі 
внутрішніх і зовнішніх посилань забезпечує користувачам навігацію ресурса-
ми Internet. Сайт постійно оновлюється та наповнюється контентом згідно з 
правилами пошукової оптимізації.

На web-сайті бібліотеки представлені електронний каталог, електронна бі-
бліотека, репозитарій, бази даних періодичних видань ОНУ, імідж-каталоги, 
тематичні бази даних тощо. У 2007 р. введено електронне замовлення для чи-
тачів.

Бібліотека має інформаційну інфраструктуру оцифрування і довготривало-
го зберігання електронних інформаційних ресурсів. Цифрова телекомунікацій-
на структура Наукової бібліотеки включає виділений оптоволоконний Internet-
канал, який пов’язує бібліотеку з комунікаційним високошвидкісним центром 
університету, і резервний цифровий радіоканал. Підтримує роботу бібліотеки 
телекомунікаційний центр університету. 

Останнім часом бібліотека ініціювала повністю нові напрямки діяльності, у 
тому числі у галузі формування принципово нової інформаційно-технологічної 
інфраструктури.

Електронний архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова

З 2010 р. у Науковій бібліотеці було створено інституційний репозитарій 
відкритого доступу як платформи для інтеграції у світовий інформаційний 
простір. Призначення репозитарію – це забезпечення відкритого доступу до 
наукових досліджень університету, що дає можливість продемонструвати його 
науковий потенціал.

Репозитарій було зареєстровано:
1) у світовому реєстрі ROAR (Соутгемптонський університет, Великобри-

танія);
2) у «Покажчику Репозитаріїв відкритого доступу» (Ноттінгемський універ-

ситет, Великобританія);
3) у Simple Metadata in Open Ukraine Archives (http://oai.org.ua) (Система по-

шуку у відкритих архівах України).
Репозитарій включає більше 9 тис. документів, кількість переглядів яких за 

2016–2017 рр. становить 670000.
У межах реалізації проекту DOAR (Directory of Open Access Schoolary 

Resources) міжнародним центром ISSN за підтримки комунікаційного та ін-
формаційного сектору UNESCO, електронний архів-репозитарій ОНУ було за-
реєстровано у міжнародному реєстрі ISSN, надано власний ISSN 3210-7731 та 
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отримано статус повноцінного відкритого електронного видання (2013), у яко-
му можна публікувати результати досліджень як у першоджерелі, нарівні з дру-
кованими періодичними виданнями.

За щоквартальними середньостатистичними показниками репозитарію, На-
укова бібліотека звітує на ректораті та вченій раді ОНУ, визначає десять пере-
можців з відвідування у кожній галузі науки. Цей вид діяльності бібліотеки з 
організації та подальшого супроводу репозитарію та е-журналів відкритого до-
ступу показав ефективність підвищення публікаційної активності вчених для 
розвитку періодичних видань ВНЗ.

Імідж-каталог Наукової бібліотеки

В травні 2012 р. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
уклав угоду з Компанією «Електронні архіви України». Предметом Договору 
було створення «Імідж каталогу НБ ОНУ», що являє собою упорядкований ма-
сив оцифрованих карток із каталогу, доступних через мережу Інтернет. Таким 
чином, у режимі on-line читачам доступні наступні бібліотечні каталоги:

– Іменні колекції (ХІХ–ХХ ст.)
– Стародруки (XV–XVIII ст.)
– Алфавітний каталог (укр. мовою)
– Алфавітний каталог книг XVIII ст. – 1970 р. (рос. мовою та латиницею)
– Періодичні видання та видання, які продовжуються (XVIII ст. до 1970 р.)

Наукометричні дослідження

Актуальний напрямок у сучасній бібліотеці – наукометрія, яка є інструмен-
том для аналізу поточного стану наукового потенціалу ВНЗ.

Реорганізувавши Інформаційно-бібліографічний відділ та створивши сек-
тор інформаційно-аналітичного забезпечення, у 2012 р. був покладений поча-
ток впровадження та розвитку даного направлення у Науковій бібліотеці. На 
той час основною метою діяльності сектору інформаційно-аналітичного забез-
печення було вивчення та науково-інформаційний аналіз вітчизняних і світо-
вих інформаційних ресурсів, прослідковування показників цитування вчених 
ОНУ та рейтингових позицій ВНЗ, створення тематичних інформаційних про-
дуктів (баз даних).

Зважаючи на розширення функціональних повноважень, згідно потреб ВНЗ 
та перенесення науково-видавничої діяльності університету до сфери власної 
відповідальності бібліотеки, за рішенням вченої ради Одеського національно-
го університету від 29 березня 2016 р, до структури Наукової бібліотеки введе-
но Відділ інформаційно-аналітичного моніторингу. 

На даний час основними користувачами послуг новоствореного відділу є 
наукова спільнота та члени редакційних колегій періодичних видань універ-
ситету. 
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В процесі обслуговування інформаційних потреб учених ВНЗ надається ін-
формація щодо наукометричних даних, які у подальшому використовуються 
для звітів та подання наукових проектів на конкурс, також співробітники відді-
лу проводять щоквартальний моніторинг публікаційної активності вчених згід-
но даних наукометричних баз даних та за їх результатами складається рейтинг 
науковців вишу. Для мінімізації неточностей при ідентифікації науковців про-
водиться робота по об’єднанню профілів у Scopus та сприяння в реєстрації на-
уковців у ResearcherID, ORCID, Google Scholar, Researchgate.net, Academia.edu. 
Крім цього, проводиться інформаційно-консультативна робота з метою підви-
щення публікаційної активності науковців.

Згідно рейтингу ВНЗ за показниками Scopus, який складено Видавничою 
службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua [3] станом на квітень 2017 р. в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, загальна кіль-
кість публікацій вчених становила 2780, кількість цитувань на роботи – 14029 
та індекс Гірша – 50. Згідно пошуку у Web of Science Core Collection за профі-
лем організації «Odessa I. I. Mechnikov National University», який був створе-
ний у 2016 р. за ініціативою співробітників відділу, станом на травень 2017 р. 
загальна кількість публікації вчених ОНУ становить 4321, кількість цитувань – 
17833 та індекс Хірша – 50.

Науково-видавнича модель «Library Publishing»

Одним із ключових аспектів у процесі реалізації завдання підвищення на-
укометричних показників ВНЗ є покращення іміджу та наукової впливовос-
ті періодичних видань. Керуючись науково-видавничою моделлю «Library 
Publishing» («Бібліотечне видавництво»), Наукова бібліотека ОНУ виступає як 
безпосередній суб’єкт науково-видавничої діяльності. Особливістю «Library 
Publishing» відносно інших видів наукового видавництва є пріоритет відкрито-
го доступу й розповсюдження публікацій, готовність бібліотекарів долучити-
ся до формальних та експериментальних форм наукової комунікації. НБ ОНУ 
бере активну участь в сприянні висвітленні доробків ВНЗ у електронному се-
редовищі за допомогою журналів відкритого доступу, репозитаріїв, електро-
нних бібліотек та ін.

Сьогодні, у рамках даного напрямку, основними послугами, які надаються 
Науковою бібліотекою редакційним колегіям ВНЗ, є:

– відкриття та налаштування сайтів періодичних видань ВНЗ на платфор-
мі OJS; 

– консультативний супровід редакційних колегій з роботи на платформі 
OJS;

– оцифрування та збереження електронних архівів;
– розміщення електронних архівів у базах даних;
– розподіл та присвоєння унікальних ідентифікаторів статей – Digital 

Object Identifier (DOI);
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– інформаційно-консультативний супровід в оформленні періодичних ви-
дань та публікацій згідно міжнародних та національних вимог;

– популяризація результатів наукової діяльності шляхом просування пе-
ріодичних видань у міжнародний науковий простір (національні та між-
народні проекти, повнотекстові та реферативні бази даних, наукометрич-
ні ресурси);

–  моніторинг наукометричних даних щодо впливовості видань.
Для розширення доступу до періодичних видань та з метою підвищення 

рівня цитування вчених проводиться постійний пошук та аналіз міжнародних 
баз даних для подальшого включення видань. Слід відмітити, що співробітни-
ки бібліотеки аналізують бази даних та проводять відбір якісних ресурсів для 
включення періодичних видань ВНЗ, щоб оминути «псевдометрики», які мо-
жуть нанести негативний відбиток на репутацію видань. На даний час періо-
дичні видання ОНУ представлені у наступних базах даних та ресурсах:

– український електронний ресурс «Наукова періодика України» на сайті 
НБУ імені В. І. Вернадського та реферативний каталог «Україніка нау-
кова»;

– проект «Український індекс наукового цитування», шляхом створення 
сайтів видань на платформі «Наукової періодики України»;

– проект «Українські наукові журнали», який створений з метою система-
тизації та поширення інформації про наукові періодичні видання Украї-
ни, сприяння популяризації та підвищенню якості наукових журналів та 
наукових публікацій і наукової комунікації в Україні;

– каталоги Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat та ROAD;
– наукометричні бази даних Google Scholar, Index Copernicus та Наукова 

електронна бібліотека eLIBRARY.RU;
– міжнародні бази даних ResearchBib, Base-search, CiteFactor та Advanced 

Sciences Index.
Крім цього, проаналізувавши періодичні видання ВНЗ на відповідність між-

народним вимогам та стандартам, було відправлено до експертних комісій: 10 
видань до бази даних EBSCO, 9 видань до Web of Science: Emerging Sources 
Citation Index та 3 видання – до Scopus.

Консорціум e-VERUM. Платформа Web of Science

У процесі надання користувачам доступу до релевантних даних, ОНУ 
одним із перших підписав Декларацію про приєднання до Консорціуму e-VER-
UM, метою якого є покращення забезпечення електронними інформаційними 
ресурсами університетських та науково-дослідницьких установ України, 
підвищення продуктивності та ефективності діяльності вчених, сприяння 
збільшенню числа публікацій у провідних наукових виданнях, поліпшення 
показників української науки у міжнародних рейтингах. 
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Приєднання до Консорціуму дозволило залучитись до проекту «ТОРНА-
ДО», що передбачав передплату на платформу Web of Science. Таким чином, 
з 2016 р. університет отримав доступ до всесвітньовідомої пошукової плат-
форми Web of Science, яка охоплює матеріали з природничих, технічних, сус-
пільних, гуманітарних наук і мистецтва. Платформа володіє вбудованими 
можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. 
У рамках передплати доступний пошук у наступних базах даних: Web of Sci-
ence Core Collection, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index, Ko-
rean Journal Index, Chinese Science Citation Database, Journal Citation Reports, 
Derwent Innovations Index, Medline.

З метою підвищення професіоналізму Наукова бібліотека стала учасником 
програми сертифікації з інформаційних ресурсів Clarivate Analytics, яка 
призначена для працівників організації, які проводять навчальні заходи щодо 
роботи з науковими ресурсами усередині організації та сприяють підвищенню 
загального рівня інформаційної грамотності і публікаційної активності 
співробітників наукової організації. Після закінчення навчання чотири співро-
бітники НБ отримали сертифікати, які дозволяють проводити консультації з 
використання перерахованих ресурсів. У квітні 2016 р. програма сертифіка-
ції проводилась на базі Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, у вересні 2016 р. – на базі 
Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Інформаційно-бібліотечне обслуговування

Діяльність Наукової бібліотеки традиційно направлена на інформаційне за-
безпечення освітнього процесу та наукових досліджень в університеті. НБ ОНУ 
пройшла етап трансформації в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні, 
підлаштовуючись під потреби сучасного користувача. Провідною формою об-
слуговування «віртуального користувача» є модель «Бібліотека 2.0» [1]. Спи-
раючись на філософію даної моделі, вже традиційними формами роботи стали:

– забезпечення доступу до передплатних баз даних та тріал-доступів;
– створення тематичних електронних баз даних:
 • Електронний каталог;
 • Імідж-каталог;
 • Інституційний репозитарій;
 • Електронна бібліотека рідкісних видань;
 • база даних «Періодичні видання ОНУ імені І. І. Мечникова»;
 • база даних «Учбові та методичні матеріали»;
 • база даних «Дипломні роботи».
– презентація віртуальних тематичних виставок та оглядів нової літера-

тури;
– налагоджування зав’язків із користувачами за допомогою он-лайн чатів 

та соціальних мереж.
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Бібліотека організовує процес віддаленого обслуговування завдяки фікса-
ції власного унікального документованого знання на електронному носії. Зби-
раючи документовану інформацію, фахівці книгозбірні кодують та системати-
зують дані для забезпечення результативного пошуку, обертання та подальшо-
го відтворення. 

Сучасна бібліотечна комунікація діє у тріаді: «Бібліотека-комп’ютер-ко-
ристувач» та опосередковується власними електронними ресурсами, послу-
гами та продуктами книгозбірні. Завдяки інтернет-комунікації, організованій 
у такий спосіб широке коло віддалених користувачів отримує змогу необме-
женого цілодобового та безкоштовного доступу до бібліотечно-інформаційних 
ресурсів, послуг і продуктів.

Проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек»

У 2015 р. Американські ради з міжнародної освіти (АРМО) через відділ 
преси освіти та культури посольства США в Україні, спільно з Міністерством 
освіти і науки України розробили Проект сприяння академічній доброчесності 
в Україні SAIUP. Проект сприяння Академічній доброчесності в Україні стар-
тував 1 лютого 2016 р. і триватиме до кінця 2019 р. Учасниками проекту стали 
10 українських університетів, у тому числі й ОНУ імені І. І. Мечникова.

Частиною загального Проекту сприяння академічній доброчесності в Укра-
їні став проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» (коор-
динатор – голова методичного об’єднання вишівських бібліотек в Україні, ди-
ректор Наукової бібліотеки Київського національного університету О. Сер-
бін), який було започатковано у 2016 р. Українською бібліотечною асоціаці-
єю. У межах цього проекту співробітники НБ ОНУ входили до робочих груп 
за наступними напрямами: «Міжнародні правила цитування»; «Комп’ютерні 
програми перевірки на плагіат»; «Організація кампаній з формування культу-
ри академічної доброчесності в бібліотеці» та приймали участь у круглому сто-
лі під час VII Львівського бібліотечного форуму (вересень 2016 р.). 

З результатами напрацювань у даному напрямку Наукова бібліотека ОНУ 
взяла участь у конференції «Академічна доброчесність: практики українських 
ВНЗ» (20 квітня 2017 р., м. Київ) з доповіддю «Вузівська бібліотека в Проек-
ті сприяння академічної доброчесності: досвід роботи», де було зазначено, що 
НБ ОНУ не тільки просуває принципи академічної етики та прозорості, але й 
розробляє та впроваджує комплекс заходів щодо запобігання недоброчесності 
при написанні наукових праць.

До таких заходів можна віднести комплекс лекцій та практичних занять, 
розроблених співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу та від-
ділу інформаційно-аналітичного моніторінгу для магістрів, аспірантів і 
професорсько-викладацького складу ВНЗ за наступними темами: 

• «Оформлення публікацій у журналах і збірниках»; 
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• «Складання списків використаних джерел, бібліографічний опис та по-
силання»; 

• «Бібліографічні стилі, транслітерація та необхідність її застосування»; 
• «Академічний плагіат та порушення норм авторського права»;
• «Культура періодичних видань університетської бібліотеки, інтеграція в 

міжнародний освітянський простір»;
• «Інституційний репозитарій: електронний архів інтелектуальних про-

дуктів університетської спільноти»;
•  «Наукометрія. Короткий довідник для молодого вченого: як не загубити-

ся в сучасному науковому світі»
• «Національні та міжнародні бібліографічні бази даних: особливості по-

шуку релевантної інформації»
• «Самоархівування як запорука високої наукової репутації вченого».
Наукова бібліотека ОНУ є Одеським зональним методичним центром біб-

ліотек ВНЗ Півдня України, тому взяла на себе роль щодо залучення якомога 
більшої кількості бібліотечних співробітників до даної проблематики. У рам-
ках даного завдання проводяться семінари для бібліотек ВНЗ за темами «Фор-
мування інформаційної культури студентів» та «Інтелектуальна власність та ав-
торське право», а також щомісячні заняття з підвищення кваліфікації, до яких 
включені наступні теми: «Культура академічної доброчесності: роль біб ліотек», 
«Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах», «Етика науко-
вих публікацій та системний підхід до плагіату».

В межах впровадження комп’ютерного ресурсу перевірки на плагіат підпи-
сана угода співпраці з компанією Unicheck (раніше називалась Unpad), підго-
товлена нормативно-правова база, розроблена документація, методичні реко-
мендації. Система знаходиться на стадії тестування та відпрацювання різнома-
нітних варіантів використання, для визначення найбільш зручної для наших ко-
ристувачів схеми взаємодії. Також для аналізу наукових робіт на плагіат плану-
ється створення відповідного сектору на базі Наукової бібліотеки, в обов’язки 
якого буде входити опрацювання надходжень від користувачів, здійснення пе-
ревірки та формування звіту.

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що участь НБ ОНУ імені І. І. Мечни-
кова у Проекті сприяння академічної доброчесності дозволяє відповідати ви-
могам сучасної міжнародної наукової спільноти, тим самим створюючи пози-
тивний імідж ВНЗ.

Сьогодні у колективі працюють висококваліфіковані спеціалісти М. В. Алєк-
сєєнко, Т. В. Архипова, Є. В. Бережок, Т. М. Бикова, Г. В. Великодна, О. І. Голов-
ко, Н. Є. Данилюк, Л. М. Жак, О. О. Журавська, А. В. Зайченко, І. Т. Кожухар, 
О. С. Мурашко, Н. В. Мусієнко, Н. С. М’ясна, І. І. Охріменко, М. О. Подрезова, 
О. М. Подругіна, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Ременяк, В. В. Са-
модурова, В. О. Соколенко, О. В. Суровцева та ін. Відрадно, що успішно подо-
лана зміна поколінь: колектив значно омолодився, середній вік співробітників 
бібліотеки сьогодні ледве сягає тридцяти років!
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Університетська бібліотека динамічно розвивається і розширюється. У цьо-
му першорядну роль відіграли ініціативність, компетентність, ентузіазм і, 
перш за все, високий інтелектуальний і професійний рівень співробітників 
бібліотеки. Постійна підтримка адміністрації університету та професорсько-
викладацького складу університету, які усвідомлюють значущість наукової бі-
бліотеки для досягнення і підтримки гідного академічного рівня університету.
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Статья посвящена 200-летнему юбилею Научной биб лио теки Одесского наци-
онального университета имени И. И. Мечникова и подробно розкривает путь 
ее возникновения, становления и развития. Сделан акцент на трансформации 
функций биб лио теки на разных этапах развития: от комплектования фондов и 
выдачи литературы до научных и наукометрических исследований.
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LOOK THROUGH CENTURIES: SCIENTIFIC LIBRARY 
OF  ODESSA I. I. MECHNYKOV NATIONAL UNIVERSITY

Article is devoted to 200-year anniversary of Scientific library of Odessa I. I. Mech-
nikov National University and in detail opens a way of its emergence, formation and 
development. The emphasis on transformation of functions of library at different 
stages of development is placed: from completing of funds, delivery of literature 
to scientific, scientometric researches. The considerable attention is paid to the per-
spective directions of information and communication work.
`Throughout the entire period of existence the University library dynamically 
developed and extended. In the twentieth century, it became a scientific center, which 
is engaged in development of methodical recommendations for high school libraries 
of the South of Ukraine, combining introduction and development of multimedia 
technologies and complex studying of fund, in particular the historical and dispersed 
collections, the biographic researches connected with history of university, 
information disclosures of collections of rare editions. Carries out information and 
analytical maintenance of scientific achievements of scientists of higher education 
institution for achievement and maintenance of worthy academic level of university.
Article will be useful not only to historians and to librarians of the South of Ukraine, 
but also for interested local lore specialists.
Key words: Scientific library, Odessa I. I. Mechnikov National University, 
Novorossiysk University, Richelieu Lyceum, scientific – publishing activities, 
funds of library, rare editions, a repository, image catalog, scientometric researches, 
Consortium e-VERUM, Web of Science, service, academic integrity.

References:
[1] Koval T., Turovska L. Innovatsiini modeli suchasnoi biblioteky u konteksti bibliotechno-informatsiinoho 

obsluhovuvannia [Innovative models of modern libraries in the context of library and information services]. 
Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. 2017, no. 1, pp. 11–15.

[2] Pro osnovni zakhody rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 rr.: Zakon Ukrainy vid 
09.01.2007 roku no. 537-V [About the main actions of development of information society in Ukraine for 
2007–2015: The law of Ukraine of 09.01.2007 No. 537-V]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Sheets of the 
Verkhovna Rada of Ukraine]. 2007, no. 12, article 102.

[3] Reitynh universytetiv za pokaznykamy Scopus 2017 roku [The rating of universities on Scopus 2017 indicators]. 
Ukraine, 2011, 11 kvitnia. Available at: http://osvita.ua/vnz/rating/55425/.



35

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

УДК 027.7:378.4(477.43):93:008

О. Б. Айвазян,
кандидат історичних наук,
директор Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету,
вул. Кам’янецька, 110/1, м. Хмельницький, 29016, Україна,
тел.: (0382) 72 80 38, 
e-mail: ayva_library@ukr.net

БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ВИШУ 

У статті розглянуто різні аспекти історії Наукової бібліотеки Хмельницького 
національного університету, висвітлено основні складові її духовних і куль-
турних багатств, визначено роль книгозбірні у створенні та розвитку духовної 
спадщини вишу. 

Ключові слова: бібліотека Хмельницького національного університету, історія 
бібліотек, духовна спадщина бібліотеки.

Бібліотеки акумулюють у собі надбання наукової та культурної діяльнос-
ті суспільства й відображають рівень його духовного розвитку. Саме духовна і 
культурна складові є найважливішими аргументами існування сучасних книго-
збірень. Не виключення – й бібліотеки навчальних закладів. «І неважливо – це 
бібліотека Оксфордського університету чи невеличка шкільна книгозбірня. І те 
і інше – зліпок культури різного ступеня деталізації» [5].

У фахових публікаціях, особливо тих, що стосуються історії бібліотек, час-
то зустрічаємо крилатий вислів, що бібліотека – душа університету. На прикла-
ді історії розвитку Наукової бібліотеки Хмельницького національного універ-
ситету, розглянемо історію створення та складові духовних і культурних ба-
гатств університетської книгозбірні, яка за 55 років існування стала скарбни-
цею знань та основою для подальшого нарощування освітнього, наукового та 
культурного потенціалу регіону. 

Це вже не перша спроба дослідити діяльність однієї з найбільших книгозбі-
рень подільського регіону та її вплив на виховання молодих фахівців. Історія 
НБ ХНУ висвітлювалася у публікаціях науковців університету О. П. Григорен-
ка [4], Ю. С. Земського, І. Х. Ткачука [7], М. Є. Скиби [10], співробітників бі-
бліотеки Р. В. Драчук, Л. І. Іщенко [6], В. М. Петрицької [8], К. А. Чабан [9], ав-
тора даної статті [1; 2] та в окремих виданнях [3; 9].

На всіх етапах розвитку бібліотека функціонувала відповідно до мети та за-
вдань свого вишу. Заснована у 1962 р., книгозбірня пройшла шлях від філіалу 
до наукового підрозділу національного університету, однією з перших у регі-
оні перейшла на комп’ютерні технології і вже 20 років є центром автоматиза-
ції для бібліотек Хмельниччини як навчальних, так і публічних. Наразі в біблі-
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отеці сформовано значний електронний ресурс, доступ до якого реалізується 
через віртуальну систему обслуговування та окремі сервіси для читачів. Якщо 
детальніше вникнути в історію питання, то всю історію НБ ХНУ можна відо-
бразити в хронологічній послідовності:

– 1962–1991 рр. – період формування та накопичення бібліотечного фон-
ду, започаткування, розвитку та удосконалення традиційних бібліотечних тех-
нологій, системи обслуговування читачів, структури книгозбірні, кадрової по-
літики, поліпшення матеріально-технічної бази завдяки розташуванню бібліо-
теки у новому 9-поверховому корпусі, започаткування демократичних методів 
управління бібліотекою;

– 1992–2005 рр. – період трансформації головних технологічних процесів 
бібліотеки, на основі запровадження інноваційних технологій, розвитку орга-
нізаційної структури книгозбірні, її кадрового потенціалу, науково-методичної 
підтримки запроваджених технологій та їх популяризації через конференції, 
видання та публікації; час найбільших показників з обслуговування користува-
чів за всю історію книгозбірні;

– 2006–2016 рр. – період якісного розвитку ресурсної бази та віртуальної сис-
теми обслуговування на основі корпоративної співпраці, міжнародної та про-
ектної діяльності, удосконалення автоматизованої бібліотечно-інформаційної 
системи (АБІС), підвищення рівня інформаційного забезпечення наукової ро-
боти вишу, збереження та просування наукового доробку викладачів у світо-
ве середовище, активізації роботи методичного центру бібліотек ВЗО Хмель-
ницької області, оптимізації структури та штатного розпису, надання бібліоте-
ці статусу наукової установи [2, с. 91].

Для прикладу наведемо кілька фактів. З 1988 р. бібліотека розміщується 
у 9-поверховому бібліотечному корпусі з 5-ма читальними залами, 3-ма або-
нементами, спеціалізованими секторами науково-технічної документації та 
літератури іноземними мовами, залом каталогів та електронної інформації, 
літературною вітальнею. У структурі книгозбірні також 9 пунктів видачі на 
кафедрах. Універсальний фонд становить близько 620 тис. документів, щоро-
ку бібліотека отримує 250 назв періодичних видань, обслуговує понад 30 тис. 
користувачів, яким видається більше ніж 600 тис. документів. З 2001 р. біблі-
отека працює як методичний центр бібліотек вишів Хмельницької області. 
Статус наукового підрозділу університету вона отримала 2006 р. За 19 років 
(з 1998 р.) видано 31 покажчик з серії «Бібліографія наукових праць вчених 
університету». З  2005 р. вийшло 22 номери Інформаційного бюлетеня «Бібліо-
тека в освітньому просторі». Обласна премія у галузі бібліотечної справи імені 
М. Смотрицького присуджена бібліотеці у 2006 р. 

Серед основних віх автоматизації – започаткування електронного каталогу 
(1992 р.); веб-сайту бібліотеки (1998 р.); придбання українського програмно-
го продукту «УФД. Бібліотека», на основі якого й досі працює вся АБІС книго-
збірні (1999 р.); запроваджено автоматизований облік видачі документів, ство-
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рено БД «Електронна бібліотека університету», законсервовано всі карткові 
читацькі каталоги (2005 р); започатковано функціонування віртуальної довідки 
(2006 р.). Серед останніх впроваджень – надання доступу до повнотекстових 
наукових БД, створення та розвиток власних наукових та краєзнавчих ресур-
сів – баз даних «Інституційний репозитарій» (2012 р.) та «Доктори наук, про-
фесори ХНУ» (2015 р.).

Активна інноваційна діяльність бібліотеки спонукала до розвитку нау-
кової роботи, в рамках якої проводилися соціологічні дослідження, науково-
практичні конференції та семінари, розроблено низку регламентуючих доку-
ментів (правил, положень, інструкцій) щодо запровадження новітніх техноло-
гій у біб ліотечну практику, опубліковані статті з досвіду роботи книгозбірні. 
В останні роки багато уваги приділено дослідженню історії бібліотек Поділь-
ського краю, захищено дисертацію за цим напрямком та видано монографію 
«Бібліотеки Поділля (друга половина XIX – початок XX ст.)». Краєзнавча робо-
та не припиняється й сьогодні. На останньому науково-практичному семінарі 
для бібліо тек ВНЗ області «Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефек-
тивності використання ресурсної бази вишів та оптимізація бібліотечної пра-
ці», започатковано зведену БД «Науковці Хмельниччини», участь у якій брати-
муть всі бібліотеки вишів області та обласні наукові книгозбірні.

За 55 років університетська книгозбірня накопичила багатий ресурсний та 
кадровий потенціал, спроможний реагувати на будь-які виклики часу. Але да-
вайте розберемося, з чого складається духовно-культурний потенціал бібліо-
теки? 

За визначенням поняття «духовне», «духовний» має багато значень – від фі-
лософського, психологічного, етичного до релігійного. Зокрема, поняття ду-
ховності у філософії, зазвичай, було пов’язане перш за все із тими формами 
суспільної свідомості, які, у свою чергу, ототожнювались із формами органі-
зації знання. Духовність – «категорія людського буття, що виражає його здат-
ність до творення культури та самотворення» [11, с. 179]. Духовне просякає усі 
сфери суспільного життя – економічну, соціальну та суто духовну. Але є ще 
один аспект, пов’язаний з спеціалізованим духовним виробництвом, спрямо-
ваним на задоволення переважно духовних потреб, з функціонуванням спеціа-
лізованих соціальних інститутів, що професійно зайняті створенням, зберіган-
ням та поширенням духовних цінностей. Так, духовна сфера має певну струк-
туру і включає такі компоненти: духовне виробництво, духовні потреби, духо-
вне споживання, духовні цінності, суб’єкти духовного життя і соціальні інсти-
тути, що забезпечують його протікання.

Викликає дискусії у науковців також визначення поняття «духовна культу-
ра», яку позиціонують і як складову культури, що охоплює мистецтво та філо-
софію, і як елементи духовної культури, які визначають звичаї, норми, ціннос-
ті, знання, інформацію, значення. Подеколи, до духовної культури відносять 
також фундаментальну науку [11, с. 178]. 
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Залишимо дискусії та остаточний висновок щодо визначення духовності та 
духовної культури науковцям і повернемося до бібліотек. Зважаючи на те, що 
духовність – це прагнення людини до розвитку, моральних цінностей та знань, 
сучасні бібліотеки – це саме ті установи, які своїми ресурсами відповідають 
цим спрямуванням і не тільки зберігають багатий матеріал з історії людства, 
його наукових досягнень та знань з усіх ланок життя людини і суспільства, а 
й розповсюджують цю інформацію, що робить їх вагомою частиною духовної 
культури будь-якої країни світу.

З розвитком можливостей Інтернету та соціальних мереж тільки лінивий не 
висловлював думку щодо сучасної ролі книгозбірень, які порівнювали зі скла-
дом, музеєм, архівом та іншими статичними установами. На відміну від скла-
ду, який відноситься до світу матеріальної культури; архіву, який відображає 
особисту справу організації, країни; музею, який зберігає предмети матеріаль-
ної культури, у т. ч. й книги (але як предмети, які характеризують епоху, в якій 
були створені); бібліотека – це організована «особиста справа» культури люд-
ства, яка постійно доповнюється. Вона забезпечує доступ до інформації, ро-
блячи зміст книг та інших документів загальнодоступним [5]. 

На прикладах сучасної історії, а саме: спроб закриття Бібліотеки україн-
ської літератури в Москві, Кримсько-татарської бібліотеки імені І. Гасприн-
ського у Симферополі ми бачимо, що знищення автентичності нації, її духо-
вності починається саме зі знищення бібліотек і книг. І хочеться порадити тим, 
хто сьогодні зверхньо ставиться до ролі бібліотек у суспільстві через можли-
вості Інтернету, уявити на хвилину, що особисто в них забрали пам’ять, усі роз-
думи, знання, досвід і порадили використовувати Інтернет, бо там є ВСЕ. Чи 
захочуть вони жити у такому бездуховному суспільстві, не мати власної дум-
ки, бути керованим ззовні, адже крилатою вже стала фраза «Люди, які читають 
книги, завжди будуть керувати тими, хто дивиться телевізор».

Повертаючись до початку та предмету статті, ми можемо констатувати, що 
бібліотека університету – це духовна скарбниця навчального закладу, а її зі-
брання, зокрема, повністю відображають вищезазначені тенденції. 

Уся праця університетської книгозбірні спрямована на підтримку духовних 
надбань вишу. Це, по-перше, повна колекція видань науковців університету від 
статей до дисертацій та монографій; по-друге, вторинна аналітична інформа-
ція про науковий доробок університету, яка через бібліографію та повнотексто-
ві наукові БД сприяє його просуванню у світове наукове середовище; по-третє, 
біобібліографія, яка дає інформацію не тільки про науковий доробок, але й ви-
світлює особистість науковця, його досягнення та внесок у духовну скарбницю 
університету та країни; по-четверте, інформація з історії університету, пред-
ставлена в покажчиках, повнотекстових БД, віртуальних виставках, соціальних 
мережах тощо; по-п’яте, це й історія самої книгозбірні, яка є ровесником уні-
верситету, найважливішим його підрозділом і багато в чому відображає істо-
рію вишу, і, нарешті, найголовніше – сприяння основній функції навчального 
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закладу – вихованню молодих фахівців, передачі їм знань не тільки професій-
них, а й культурних надбань людства, держави, регіону, університету.

За більш як півстолітню історію Наукова бібліотека Хмельницького наці-
онального університету накопичила вагомий досвід передачі цих знань своїм 
читачам та користувачам. Це і виставки, інформаційні та просвітницькі масові 
заходи різних форм (від читацької конференції та літературного вечора до фо-
румів, презентацій, перформенсів, флешмобів тощо), а також соціальні мере-
жі та Інтернет, за допомогою яких бібліотека рекомендує, інформує, аналізує 
результати, запрошує до читання, до нових знань, до підвищення культурного 
рівня, самоосвіти тощо.

Отже, вся історія книгозбірні університету, її ресурсна база та кадровий по-
тенціал доводять, що бібліотека дійсно є духовним осередком університету, 
зберігає вагому частину його надбань, сприяє просуванню наукового доробку 
та інформації про вчених у світове середовище, усіма формами й методами ро-
боти слугує вихованню духовно розвинених молодих фахівців та збереженню 
культурної і духовної спадщини університету та держави.
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Summary: 
On the example of the library The Scientific Library of The Khmelnytskyi National 
University considered the history and components of spiritual and cultural wealth 
of the university library, which in 55 years has become a treasure of knowledge 
and a basis for further expansion of educational, scientific and cultural potential 
of the region. The subject of research is the history of the university library and its 
resource base as part of the spiritual treasury of the university. Research carried out 
by analysis and comparison, the study documents from the history the library and 
the university on the basis of personal of work experience in library. Research has 
scientific and practical importance and will be useful for local historians, students 
and library professionals and managers of universities

Key words: Library of the Khmelnytskyi National University, history of libraries, 
spiritual heritage of library.
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СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ 
(1817– 1865) В ОДЕСІ

У статті розглядається структура бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі – 
першого у XIX ст. навчального закладу змішаного типу на півдні України. 
На основі архівних джерел та відомостей періодичних видань навчального 
закладу книжкове зібрання розглядається як бібліотечна установа. У складі 
бібліотеки Рішельєвського ліцею виділялися такі підрозділи: фундаментальна 
(основна), студентська, Інституту східних мов, а також кабінети: студентський 
кабінет книг (згодом – Пироговська бібліотека студентів), кабінет для читання 
газет та журналів, кабінет для читання професорів.

Ключові слова: Рішельєвський ліцей, бібліотека, бібліотечний комітет, 
бібліотечна справа

Бібліотека Рішельєвського ліцею – структурний підрозділ навчального за-
кладу привілейованого типу, створеного в Одесі згідно указу від 2 (14) трав-
ня 1817 р. Книжковий фонд бібліотеки Рішельєвського ліцею забезпечував 
науково-дослідні, освітні та культурні потреби викладачів та студентів ліцею. 
Ліцейська бібліотека на протязі свого існування трансформувалася разом з на-
вчальної установою, змінювались підходи до організації бібліотечної справи та 
формування фондів книгозбірні. Зміни у структурі ліцейської бібліотеки були 
пов’язані зі статусом Рішельєвського ліцею у системі навчальних закладів Ро-
сійської імперії. Відомості стосовно структури ліцейської бібліотеки в Оде-
сі – основної навчальної установи регіону, є цінним джерелом з історії бібліо-
течної справи півдня України.

На початковому етапі існування бібліотеки Рішельєвського ліцею (1817–
1837 рр.) її устрій повторював структуру книжкового зібрання Комерційної 
гімназії: бібліотечний фонд розподілявся на «нерухому» (основну) та «рухо-
му» (з учбових книг, що продавалися учням) частини. «Нерухома» бібліоте-
ка була під наглядом одного з викладачів ліцею за сумісництвом до травня 
1850 р., коли Рішельєвський ліцей отримав право мати штатного бібліотекаря 
[17, с. 55; 38, с. 127–128]. 

До 1837 р. ліцейська бібліотека не розподілялась на підрозділи, а функціо-
нувала як єдина фундаментальна (основна) бібліотека. Ця ж фундаментальна 
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бібліотека була основним книгосховищем на протязі всього часу існування на-
вчального закладу. Основною функцією бібліотеки було забезпечення викла-
дацького складу ліцею літературою для проведення занять. 

Фундаментальна бібліотека ліцею в Одесі удосконалювалась поступово. 
Порівняно невеликий фонд книгозбірень Комерційної гімназії та Благородного 
інституту, що став основою зібрання Рішельєвського ліцею, потребував збіль-
шення та уніфікації. Основну частину книг бібліотеки Рішельєвського ліцею 
складали навчальні посібники – підручники та хрестоматії – з різних дисци-
плін, що викладалися в ліцеї (філології, юриспруденції, історії, математики, 
механіки, фізики, хімії, сільськогосподарських наук, природничої історії, ко-
мерції тощо). Робота викладачів ліцею, що виконували обов’язки бібліотекарів 
у перші роки існування Рішельєвського ліцею М. С. Черемисінова та І. Ф. Гри-
невича, викликала незадоволення керівництва як закладу, так і Одеського на-
вчального округу: 12 років бібліотека працювала без каталогу книг, не було 
пристосованого приміщення для розміщення літератури, книги достатньо дов-
го були нерозібрані, бібліотека обслуговувала читачів всього декілька годин на 
тиждень [16, с. 42–43]. 

Початок науковому упорядкуванню роботи бібліотеки Рішельєвського лі-
цею було покладено виконуючим обов’язки бібліотекаря П. О. Симоновичем: 
25 грудня 1829 р. він представив на розгляд Правління ліцею перший рукопис-
ний каталог бібліотеки, де книги були розташовані у систематичній послідов-
ності [1, арк. 2]. 

З 1837 р. Рішельєвському ліцею для закупівлі книг для бібліотеки почали 
виділяти 2000 руб., а згідно штатного розкладу виконуючий обов’язки бібліо-
текаря, почав отримувати 350 руб. асигнаціями на рік (100 руб. 6 коп. сріблом) 
[40, c. CCXVIII]. 

Робота фундаментальної бібліотеки була удосконалена створеними біб-
ліотечними комітетами за участю викладачів ліцею. У 1839 р. виконуючим 
обов’язки бібліотекаря П. В. Беккером були складені «Правила для хранения 
книг в биб лио теках». Згідно нових правил обслуговування читачів повинно 
було проходити три рази на тиждень, книги з основної бібліотеки видавати-
ся викладачам на один місяць, ліцеїстам книги видавались тільки за доручен-
ням викладачів. Правила також передбачали наявність разом з головним ка-
талогом бібліотеки і алфавітного, а також книги для запису казенного майна 
та спеціального реєстру книг. Всі книги фундаментальної бібліотеки повинні 
були отримати інвентарні номери та бути проштамповані [5, арк. 5]. Всі ці но-
вовведення з’явилися після роботи бібліотечних комітетів у 1838–1842 рр., до 
складу яких входили викладачі Рішельєвського ліцею [13, с. 29–36]. Такі пра-
вила діяли до 1850 р., до того часу, коли ліцей в Одесі отримав штатну посаду 
бібліотекаря.

Першим штатним бібліотекарем Рішельєвського ліцею став В. М. Шишков-
ський. Згідно штатного розкладу бібліотекар отримував 400 руб. сріблом на рік 
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і весь свій робочий час присвячував організації бібліотеки та обслуговуван-
ню читачів. З цього часу фундаментальна частина ліцейської бібліотеки була 
відкрита для обслуговування щоденно з 10-ї години ранку до 2-ї години дня 
[27, с. 5].

Після прийняття у 1837 р. нового Статуту Рішельевського ліцею структура 
навчального закладу почала поступово ускладнюватись: з’явились відділення 
(юридичне та фізико-математичне з 1837 р., камеральне з 1841 р.), збільшилась 
кількість ліцеїстів. Все це призвело до необхідності розподілу бібліотечно-
го фонду Рішельєвського ліцею на декілька частин. При сприянні попечителя 
Одеського навчального округу Д. М. Княжевича у ліцеї були відкриті студент-
ська бібліотека, кабінет для читання газет та журналів, відділена бібліотека Ін-
ституту східних мов від бібліотеки фундаментальної [25, с. 5]. Але саме фун-
даментальна біб ліо тека залишалась основною частиною книжкового зібран-
ня Рішельєвського ліцею протягом всіх років існування навчального закладу.

Студентська біб ліо тека, як особливий підрозділ, була створена в Ріше-
льєвському ліцеї в 1838 р. за ініціативи попечителя Одеського навчального 
округу Д. М. Княжевича [3, арк. 2 зв.]. Але архівні документи говорять про біб-
ліо теку вихованців (мовою джерела – «воспитаническую биб лио теку», «биб-
лио теку для воспитанников пансиона»), що існувала раніше, її фонд згодом 
увійшов до складу студентської. Книги біб ліо теки вихованців були передані 
молодшим учителем Демостико у ведення інспектора М. Д. Деларю. Надані 
книги біб ліо теки вихованців у кількості 74 найменувань в 119 т. російською, 
французькою, німецькою, латинською та грецькою мовами супроводжувалися 
каталогом [3, арк. 54–56 зв., 60–62 зв.].

Однак, у 1838 р. Д. М. Княжевич запропонував створити студентську біб ліо-
теку за зразком існуючих подібних підрозділів у вищих навчальних закладах 
Російської імперії [3, арк. 2]. Список книг для студентської біб ліо теки на суму 
700 руб. з 39 найменувань в 849 одиницях з російської словесності, богослов’я, 
історії, географії, математики, фізики та хімії був складений викладачами Рі-
шельєвського ліцею [3, арк. 5, 24–24 зв.].

У листопаді 1838 р. книги були закуплені, керувати студентською біб ліо-
текою доручили інспектору ліцею. У різні роки опікувалися цим підрозділом 
інспектори І. Г. Міхневич та Г І. Соколов, які подавали до Правління ліцею 
списки книг, необхідних для студентської біб ліо теки [9, арк. 89]. 

Для користування біб ліо текою були розроблені спеціальні правила, затвер-
джені Правлінням ліцею: 1) Студентська біб ліо тека знаходиться в завідуван-
ні інспектора ліцею. 2) Шафи, в яких зберігаються книги цієї біб ліо теки, роз-
міщуються в Студентському Музеї; каталог книг та ключ від шафи знаходять-
ся у інспектора. 3) Видача книг студентам проводиться з дозволу інспектора 
один або два рази на тиждень, в призначені для цього дні. 4) Ім’я студента та 
заголовки виданого йому з біб ліо теки твору вносяться із зазначенням часу ви-
дачі в особливу книгу, що зберігається в шафі біб ліо теки. 5) Кожному студен-
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ту дозволено видавати тільки по одному однотомному твору, при багатотомних 
творах – не більше двох томів. 6) Книга не може перебувати у студента довше 
двох тижнів. З початком канікул все книги, взяті студентами, повертаються до 
біб ліо теки. 7) За збереження книги несе відповідальність студент, і по закін-
ченню закладу йому видається атестат не інакше, як після повернення в цілос-
ті взятої ним з біб ліо теки книги, або по заміні втраченої новою. 8) Зовнішнім 
студентам можуть видаватися книги з дозволу інспектора, але не інакше, як з 
дотриманням всіх вище зазначених правил. 9) Книги Студентської біб ліо теки в 
жодному разі не можуть видаватися гімназистам. 10) На підставі затверджених 
вищим начальством правил для завідування майном ліцею, інспектор пред-
ставляє Правлінню ліцея кожні півроку звіт про стан студентської біб ліо теки 
[3, арк. 28–28 зв., 29–29 зв.].

Офіційна періодика Рішельєвського ліцею – «Промови» та «Щорічні акти» – 
дає можливість простежити безперервне поповнення фонду студентської біб-
ліо теки до 1856 р. Якщо у 1838 р. фонд студентської біб ліо теки становив всьо-
го 74 назви у 119 томах [3, арк. 54–56 зв., 60–62 зв.], переданих з біб ліо теки ви-
хованців, то у 1845 р. – 331 назва у 603 томах [25, с. 15], у 1856 р. – вже 565 назв 
у 1052 томах [30, с. 220]. У дослідженні І. Г. Міхневича наводяться відомос-
ті про те, що книгами цієї студентської біб ліо теки користувалися переважно 
вихованці пансіону при ліцеї. За даними дослідника у 1857 р. цю студентську 
біб ліо теку було запропоновано передати для використання пансіонерами та ви-
хованцями гімназії при ліцеї [39, с. 129–130]. Але в офіційній періодиці Ріше-
льєвського ліцею така інформація відсутня. 

Відомості про функціонування студентської біб ліо теки у 1857–1865 рр. до-
сить суперечливі. Починаючи з 1857 р. в «Урочистих актах Рішельєвського лі-
цею» (так з цього часу почав називатися періодичний орган Рішельєвського 
ліцею), з’являється інформація про створення студентського кабінету книг 
[31, с. 4]. Кабінет утворився за активної участі професора-юриста Олексан-
дра Володимировича Лохвицького (1830–1884). За першій рік існування «Ка-
бінету для читання студентів» чиновниками, викладачами та студентами лі-
цею було пожертвувано грошима 177 руб. 13 коп. Таким чином, у «Кабінеті для 
читання студентів» було зібрано 509 томів книг та журналів, серед яких «Со-
временник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Русская беседа», 
«Биб лио тека для чтения», «Экономический указатель» [11, арк. 14 зв.; 32, с. 4]. 

У цьому ж 1857 р. були складені «Правила для Кабинета для чтения студен-
тов Ришельевского лицея». Згідно правил, цей кабінет для читання створював-
ся тільки для студентів. Його призначення – надавати ліцеїстам довідкову ін-
формацію стосовно нових досягнень сучасної на той час науки. Крім інспек-
тора ліцею керувати кабінетом для читання студентів повинні були і самі ліце-
їсти. Але замовляти нову літературу самостійно вони не могли, тільки зі згоди 
інспектора [11, арк. 6–7 зв.]. 

До 1857 р. відноситься доповідна записка міністру народної освіти від по-
печителя Одеського навчального округу М. І. Пирогова, де останній досить 
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критично висловлювався про роботу як Рішельєвського ліцею загалом, так і 
про стан його біб ліо теки. М. І. Пирогов писав, що «биб лио тека существует 
только по имени» [37, с. 21]. Саме цим він і керувався, коли передав свої кни-
ги у кількості 1500 томів для біб ліо теки Рішельєвського ліцею. Якщо вихо-
дити з офіційних документів Рішельєвського ліцею та спогадів ліцеїстів, то 
цей книжковий дар склав основну частину «Кабінету для читання студентів», 
який згодом отримав назву «Пироговская биб лио тека студентов» [12, арк. 57; 
33, с. 61]. 8 листопада 1858 р. студенти Рішельєвського ліцею Арістов, Доні та 
Романов звернулись до директора ліцею П. В. Беккера з проханням переймену-
вати «Кабінет для читання студентів» на «Пироговську біб ліо теку студентів» 
[11, арк. 26 зв.].

«Кабінет для читання студентів» перебував під наглядом самих ліцеїстів 
та одного з викладачів навчального закладу. У 1857 р., наприклад, кабінетом 
зай малися три студенти, обрані товаришами, Стратонов, Коллович і Велич-
ковський [11, арк. 6], у 1859 р. – Завадський, Синіцин та Чернов [32, с. 50]. 
З 1859 р. по 1864 р. кількість назв книг у студентському кабінеті для читання 
збільшилася більш ніж у 4,5 рази: 1859 р. – 688 назв у 1421 книгах [33, с. 61], 
1864 р. – 3117 [36, с. 116].

Що стосується студентської біб ліо теки, створеної за ініціативи Д. М. Кня-
жевича у 1838 р., то, починаючи з 1857 р., інформація про її функціонування у 
офіційних документах Рішельєвського ліцею відсутня. У доступних джерелах 
немає згадок ні про з’єднання цих книг з основною (фундаментальною) ліцей-
ською біб ліо текою, ні з «Пироговською біб ліо текою студентів». Перед нами 
яскравий приклад несумлінного ведення документації у Рішельєвському ліцеї, 
який не дає можливості досконало простежити долю цієї частини книжкового 
ліцейського зібрання.

Таким чином, чіткої організації роботи студентської біб ліо теки в Рішельєв-
ському ліцеї не було. Така ситуація викликала справедливе незадоволення як 
викладачів, так і ліцеїстів. 

Кабінет для читання газет та журналів (у джерелах зустрічаються на-
зви «журнальный кабинет», «кабинет для чтения журналов») був відкритий 
на початку 1838 р. [20, с. 8], після прийняття нового Статуту Рішельєвського 
ліцею 1837 р. Мета створення подібного кабінету – «дать возможность жела-
ющим следить за ходом наук и успехами просвещения» [22, с. 15]. Опікувався 
кабінетом для читання газет та журналів один з викладачів ліцею, наприклад, у 
1860 р. це був О. М. Богдановський, який обіймав посаду інспектора [33, с. 14]. 
Протягом 1838–1844 рр. для кабінету щорічно передплачували до 48 найме-
нувань вітчизняних та закордонних періодичних видань [19, с. 8; 25, с. 14]. 
У 1846–1857 рр. кількість видань, що передплачувалась, зменшилась до 20–30 
на рік [26, с. 112; 29, с. 64; 35, с. 116]. З 1860 р. для кабінету для читання пере-
стали передплачувати іноземні видання [33, с. 14; 35, с. 116]. Після річного 
використання всі примірники періодичних видань з кабінету передавались до 
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фундаментальної біб ліо теки ліцею [23, с. 15; 24, с. 7]. Фінансувався кабінет 
для читання газет та журналів здебільшого за рахунок пожертв приватних осіб 
[22, с. 15].

В архівних документах збереглись назви передплачених для цього кабінету 
вітчизняних періодичних видань. Серед них «Одесский вестник», «Христи-
анское чтение», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», 
«Северная пчела», «Биб лио тека для чтения», «Журнал Министерства народно-
го просвещения», «Современник», «Журнал Министерства государственных 
имуществ», «Москвитянин», «Отечественные записки», «Сын Отечества», 
«Посредник», «Журнал мануфактур и торговли» тощо [9, арк. 80–80 зв.]. Пері-
одичні видання протягом року використовувались у «Кабінеті для читання», а 
потім передавались до основної (фундаментальної) біб ліо теки Рішельєвського 
ліцею.

Відомості про функціонування кабінету для читання професорів 
з’являються в офіційній періодиці Рішельєвського ліцею з 1860 р. [33, с. 14]. 
Цією частиною біб ліо течного зібрання опікувався особисто директор ліцею 
[34, с. 84]. Щорічно для кабінету для читання професорів передплачувалось від 
5 до 17 вітчизняних періодичних видань та від 38 до 43 закордонних [35, с. 116]. 
Кількість іноземних періодичних видань, що передплачувались для кабінету 
для читання професорів, значно перевищувала кількість вітчизняних. 

Біб ліо тека Інституту східних мов при Рішельєвському ліцеї існувала з 
1840 р. по 1854 р. Книги зі східної тематики влилися до фонду Рішельєвсько-
го ліцею з приєднанням до нього Училища східних мов (у джерелах зустрі-
чаються назви «Институт восточных языков», «Восточное училище», «Школа 
восточных языков»), яке з 1828 р. функціонувало в Одесі [39, с. 405]. Зовсім 
невелика біб ліо тека Училища східних мов у кількості 20 найменувань 12 лип-
ня 1838 р. була передана колишнім директором Училища П. С. Курляндцевим 
біб ліо текарю Рішельєвського ліцею Ф. Кнорре та спочатку зберігалася в осно-
вній (фундаментальній) біб ліо теці [4, арк. 21]. До складу біб ліо теки училища 
Східних мов входили різні цінні граматики зі східних мов відомих орієнталіс-
тів С. де Сасі, К.-Е. Саварі, П. Жобера, словник Франциска Менінського, пра-
ці Мустафи Наїма та Мехмеда Рашида з історії східних країн, «Книга порад» 
(Пенді-наме), приписувана Сааді Ширазі тощо [4, арк. 23–24 зв.].

Окремо біб ліо тека Інституту східних мов у складі Рішельєвського ліцею 
стала функціонувати з 1840 р. [21, с. 94], коли книги східної тематики з осно-
вної (фундаментальної) біб ліо теки були виділені для окремого зберігання при 
сприянні попечителя Одеського навчального округу Д. М. Княжевича [25, с. 5]. 
Завідував біб ліо текою найчастіше професор східних мов. У різні часи це були 
професор В. В. Григор’єв (1840–1844), професор В. Н. Кузьмін (1845–1851), 
старший вчитель А. Шутов (1852), професор І. М. Холмогоров (1853–1854).

На утримання Інституту Східних мов виділялася особлива сума, до складу 
якої входили і гроші на закупку книг. За штатним розкладом ліцею на біб ліо-



48

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

теку Інституту Східних мов виділялось 700 руб. асигнаціями або 200 руб. срі-
блом щорічно [7, арк. 243–243 зв.]. 

Значно поповнилась біб ліо тека Інституту східних мов у період роботи у Рі-
шельєвському ліцеї в 1838–1844 рр. сходознавця В. В. Григор’єва. Для попо-
внення біб ліо теки книгами зі східної тематики він у липні-серпні 1839 р. був 
відряджений до Стамбула [6, арк. 1–1 зв., 7; 14, с. 43–44]. Для придбання схід-
ної літератури В. В. Григор’єву було виділено 500 руб. [36, с. 116]. Він привіз 
зі столиці Османської імперії 11 найменувань книг у 23 томах на суму 491 руб. 
85 коп. асигнаціями [6, арк. 9–9 зв., 10 зв.].

Серед привезених зі Стамбулу книг фігурували праці відомих турецьких іс-
ториків Мустафи Наїма (1655–1716), Сулеймана Іззі (1591–1660), Катіба Челе-
бі (1609–1657), Мехмета Субхі (XVIII ст.), Ахмета Васифа (?–1806) у виданнях 
XVIII–XIX ст. Привіз В. В. Григор’єв і художню літературу – переклад турець-
кою мовою поеми «Квітковий сад» («Гюлістан») Сааді Ширазі (1201–1298) та 
10 примірників турецького перекладу відомої в країнах Сходу повісті про ко-
хання «Лейлі та Меджнун» [6, арх. 10–10 зв.].

Привезені В. В. Григор’євим зі Стамбулу книги, а також інші видання, що за-
мовлялись ним для потреб Інституту східних мов за посередництвом генерал-
губернатора Новоросійського краю М. С. Воронцова, до березня 1840 р. збе-
рігались в основній (фундаментальній) біб ліо теці Рішельєвського ліцею. Піс-
ля звернення В. В. Григор’єва до Правління ліцею спеціально для біб ліо теки 
Інституту східних мов була виділена спеціальна кімната і зроблені шафи 
[7, арк. 40].

Книги східної тематики замовлялися у Парижі, Берліні, Казані [7, арк. 42 зв., 
101–103]. Здебільшого це були навчальні посібники, авторами яких були викла-
дачі Казанського університету Х. Д. Френ, О. К. Казем-Бек, К. К. Фойгт, І. Бе-
резин та ін. Але поповнення книжкового фонду Інституту східних мов відбува-
лося не без непорозумінь. Наприклад, збереглися архівні документи, в яких Рі-
шельєвський ліцей скаржився, що друкарня Казанського університету надісла-
ла до Одеси дефектні примірники книг. На жаль, листування не привело до по-
зитивного рішення з цього питання і дефектні книги не були замінені якісними 
[7, арк. 253, 254–254 зв., 275–275 зв.].

Поповнення біб ліо теки Інституту східних мов відбулося і за рахунок книг 
духовного змісту, надісланих з м. Ногайськ. З 96 примірників книг турецькою, 
персидською, арабською та татарською мовами 8 примірників були передані 
до біб ліо теки Інституту східних мов, інші – до рухомої біб ліо теки студентів Рі-
шельєвського ліцею у 1840 р. [7, арк. 151–151 зв.]. Серед цих книг – Євангелія 
турецькою мовою, надруковані в Астрахані та Карсі у 1813–1815 рр., Псалтирі 
турецькою та арабською мовами, «Книга Мойсея» татарською мовою.

На червень 1841 р. в Рішельєвському ліцеї налічувалося 225 назв книг схід-
ної тематики у 368 т. [21, с. 94]. Біб ліо тека Інституту східних мов поповнюва-
лася книгами відомих орієнталістів М. Ланчі, А. Ханджері, А. К. Казембека, 
О. В. Болдирєва тощо [7, арк. 101–101 зв.; 8, арк. 152–152 зв., 208]. Згідно зві-
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ту Рішельєвського ліцею за 1845–1846 н. р. у біб ліо теці Інституту східних мов 
зберігалось 393 – назви творів, у тому числі 60 – манускриптів арабською, пер-
ською та турецькою мовами [10, арк. 9].

Книжкове зібрання Інституту східних мов поповнювалось і за рахунок да-
рувальників. Особливо відрізнявся на цьому терені попечитель Одеського на-
вчального округу Д. М. Княжевич. Наприклад, ним було подаровано перший 
том «Французько-арабсько-персько-турецького словника» колишнього госпо-
даря Молдавії Олександра Ханджері (1759–1854), який з 1821 р. мешкав у Мо-
скві та за посередництва Міністерства закордонних справ Російської імперії 
видав цей словник [7, арк. 212–213; 8, арк. 192–192 зв.]. Д. М. Княжевичем 
були подаровані й інші видання, про що згадувалося вище.

Не дивлячись на всі зусилля В. В. Григор’єва з організації окремої біб ліо-
теки Інституту східних мов, частина східної літератури ще у 1842 р. зберіга-
лась в основній (фундаментальній) ліцейській біб ліо теці. Про це і повідомляв 
біб ліо текар П. В. Беккер Раді Рішельєвського ліцею у проханні передати всі по-
дібні примірники до біб ліо теки Інституту східних мов. Рішення про передачу 
цих книг було прийнято тоді ж [2, арк. 140 зв.].

«Щорічні акти» та «Урочисті акти» Рішельєвського ліцею говорять про сис-
тематичне поповнення біб ліо теки Інституту східних мов. Наприклад, якщо у 
1842 р. біб ліо тека складалась з 248 назв у 412 т., протягом року надійшло 23 на-
зви в 44 т. [22, с. 15], то в 1854 р., під кінець свого перебування в Одесі, біб-
ліо тека Інституту східних мов складалась вже з 461 назви в 772 т. [29, с. 64]. 
У 1853 р. професором І. М. Холмогоровим був складений каталог книг біб ліо-
теки Інституту східних мов [28, с. 104]. 

За височайшим указом від 22 жовтня 1854 р. викладання східних мов в Ріше-
льєвському ліцеї було скасовано, а всі навчальні посібники Інституту східних 
мов були передані до Санкт-Петербурзького університету [15, с. 287; 29, с. 59].

Для передачі книг Інституту східних мов до Санкт-Петербургу професор 
І. М. Холмогоров склав опис біб ліо теки, який 26 жовтня 1853 р. був завірений 
тодішнім директором Рішельєвського ліцею М. Н. Мурзакевичем. Згідно цьо-
го опису до Санкт-Петербурзького університету з Рішельєвського ліцею було 
передано 362 назви творів та 59 дублетів книг східної тематики [18, с. 24]. Се-
ред них видання арабською, персидською, турецькою та китайською мовою. 
Тематика книг досить широка – богослов’я, міфологія, філософія, правознав-
ство, математика, мовознавство, археологія, енциклопедії та словники, журна-
ли та праці наукових товариств (серед яких і «Записки Одесского общества ис-
тории и древностей»). Цей опис дає повне уявлення про якісний та кількісний 
склад біб ліо теки Інституту східних мов, що функціонував в Одесі при Ріше-
льєвському ліцеї.

Таким чином, структура біб ліо теки Рішельєвського ліцею змінювалась по-
ступово, всі зміни були пов’язані з реформуванням самого навчального закла-
ду. Біб ліо тека почала розподілятись на підрозділи та кабінети (біб ліо теки: фун-
даментальна (основна), студентська, Інституту східних мов; кабінети: студент-
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ський кабінет книг (Пироговська біб ліо тека студентів), кабінет для читання га-
зет та журналів, кабінет для читання професорів), діяльність яких була спря-
мована як на удосконалення збереження та систематизації книг, так і на обслу-
говування читачів.
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СТРУКТУРА БИБ ЛИО ТЕКИ РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ  
(1817–1865) В ОДЕССЕ

В статье рассматривается структура биб лио теки Ришельевского лицея в Одес-
се – первого учебного заведения смешанного типа на юге Украины. На осно-
ве архивных источников и сведений из периодических изданий Ришельевско-
го лицея книжное собрание рассматривается как биб лио течное учреждение. 
В составе биб лио теки Ришельевского лицея выделялись следующие структур-
ные подразделения: фундаментальная (основная) биб лио тека, студенческая 
биб лио тека, биб лио тека Института восточных языков, а также кабинеты: сту-
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денческий кабинет книг (Пироговская биб лио тека студентов), кабинет для чте-
ния газет и журналов, кабинет для чтения профессоров. Биб лио тека Ришельев-
ского лицея прошла два основных этапа, связанных с местом лицея в систе-
ме учебных заведений Российской империи. Именно с этим связано появление 
структурных подразделений, деятельность которых была направлена на совер-
шенствование работы биб лио течного учреждения как по сохранению и систе-
матизации книг, так и улучшению обслуживания читателей.

Ключевые слова: Ришельевский лицей, биб лио тека, биб лио течный кабинет, 
биб лио течное дело

M. V. Alekseуenko,
Chief of the Department of Rare Books and Manuscripts
Scientific Library of the 
Odessa I. I. Mechnikov National University
24, Preobrazhenskaya St., Odessa, 65082, Ukraine,
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THE STRUCTURE OF THE LIBRARY OF THE RICHELIEU 
LYCEUM (1817–1865) IN ODESSA

Summary
The article deals with the structure of the library of the Richelieu Lyceum in Odessa, 
the first mixed school in the south of Ukraine. Based on archival sources and 
information from the periodicals of the Richelieu Lyceum, the book collection is 
regarded as a library institution. The following structural subdivisions were divided 
into the library of the Richelieu Lyceum: the fundamental library, the student library, 
the library of the Institute of Oriental Languages, and also the classrooms: the student’s 
study of books (Pirogov library of students), the office for reading newspapers and 
magazines, the cabinet for reading professors. The library of the Richelieu Lyceum 
has passed two main stages connected with the place of the lyceum in the system of 
educational institutions of the Russian Empire. This is the reason for the emergence 
of structural units, whose activities were aimed at improving the work of the library 
institution both in preserving and systematizing books, and in improving the service 
of readers.

Key words: Richelieu Lyceum, library, library committee, librarianship
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ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ 
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У статті висвітлюється видавнича діяльність бібліотеки Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана Огієнка, яка спрямована на ство-
рення та поширення власної інтелектуальної продукції про фонди книгозбірні, 
напрями її роботи, а також про становлення та розвиток університету, його 
професорсько-викладацький склад.

Ключові слова: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, бібліографічні покажчики, серії видань, «Постаті в освіті і науці», 
«Бібліотекознавство. Книгознавство», «Календар знаменних і пам’ятних дат 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», 
«Хмельниччина краєзнавча», «Періодичні видання в науковій бібліотеці 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Бібліотека вишу це не тільки структурний підрозділ університету, його клю-
човий інформаційний ресурс, а центр забезпечення якісної освітньо-наукової 
діяльності, який повинен відповідати сучасним вимогам: виступати посеред-
ником між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами; ви-
користовувати на практиці досягнення розвитку бібліотечної справи та інфор-
маційних технологій; мати доступ до міжнародних наукометричних баз даних. 
Окрім інновацій, головним завданням книгозбірні університету залишається 
ефективне розкриття та узагальнення її інформаційного ресурсу за допомогою 
створення власного інтелектуального продукту, який сприяє оперативному за-
доволенню інформаційних потреб користувачів, що у підсумку стає гарантом 
якості освіти.

Вагомим аспектом в інформаційному забезпеченні користувачів є видан-
ня бібліотеки, які розкривають інформацію про наявність у її фондах пе-
ріодичних видань, рідкісних та унікальних документів, наукового доробку 
професорського-викладацького складу та здобувачів наукового ступеня, збір-
ників науково-практичних конференцій, книг тощо. 

© Л. В. Климчук, 2017
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Метою доповіді є аналітичний огляд та поширення інформації про друкова-
ну продукцію бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, які побачили світ у 2012–2017 рр.

Власні бібліографічні видання посилюють престиж бібліотеки, саме як нау-
кової структури університету, та сприяють оперативному інформуванню й роз-
криттю інформаційного потенціалу книгозбірні. 

Усвідомлюючи важливість даного напряму роботи, працівники бібліотеки 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запо-
чаткували ряд серій та працюють над їх випуском, а саме: «Постаті в освіті і на-
уці», «Бібліотекознавство. Книгознавство», «Календар знаменних і пам’ятних 
дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієн-
ка», «Хмельниччина краєзнавча», «Періодичні видання в науковій бібліотеці 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». 

З 2005 по 2013 рр. виходив друком «Календар знаменних і пам’ятних дат 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», у 
якому в хронологічній послідовності подавався перелік визначних подій уні-
верситету. Дане видання ставить за мету привернути увагу до визначних подій 
закладу, ювілеїв працівників університету, сприяти популяризації наукового 
доробку викладачів та виконує роль рекомендаційного покажчика. Всього опу-
бліковано вісім випусків. Восьмий випуск побачив світ у 2013 р. До 100-річчя 
заснування університету у 2018 р. заплановано черговий випуск видання. На-
разі проходить робота з підготовки матеріалу. Основну роботу виконують пра-
цівники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки. В роботі вони ке-
руються методичними порадами з розробки краєзнавчих бібліографічних по-
кажчиків, які надані у методичному посібнику «Краєзнавча діяльність біблі-
отек», «Складання бібліографічних посібників» та рядом публікацій у фахо-
вих періодичних виданнях. Для якісної організації процесу сформована робоча 
картотека визначних подій, які відбувалися у навчальному закладі за роки його 
створення та розвитку, починаючи з 1918 р. [13, с. 268].

У першому розділі «Календаря…» в хронологічному порядку подано юві-
лейні дати подій та днів народження професорсько-викладацького складу уні-
верситету. В другому розділі «Наші ювіляри. Біобібліографічні довідки» роз-
кривається життєвий шлях вченого, його науковий доробок та література про 
нього. Авторами біографічних довідок є викладачі університету. У виданні 
розроблено науково-допоміжний апарат, що складається з іменного покажчика 
ювілярів та переліку авторів статей. 

Календар привертає увагу студентської молоді до важливих подій універ-
ситетського життя, популяризує імена працюючих викладачів та ветеранів уні-
верситету, відомих громадсько-політичних й культурно-освітніх діячів Украї-
ни, причетних до створення та функціонування найдавнішого навчального за-
кладу на Поділлі, 100-річчя якого відзначатиметься у 2018 р. 
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На сучасному етапі одним із пріоритетних завдань бібліотеки університету є 
упорядкування, систематизація та розкриття наукового доробку професорсько-
викладацького складу. «Статус університету насамперед визначається кіль-
кістю та науковим авторитетом його викладачів» – так зазначив С. Абрамо-
вич, доктор філологічних наук, професор, академік АНВО України [1, с. 368]. 
З метою узагальнення та поширення інформації про викладачів університету, 
в 2008 р. розпочато укладання персональних бібліографічних покажчиків, які 
виходять у серії «Постаті в освіті і науці», що розкриває науковий доробок вче-
них навчального закладу, подає біобібліографічні відомості й літературу про 
їх життя та діяльність. Головними елементами структури випусків цієї серії 
є передмова, вступна стаття про життєвий і творчий шлях вченого, літерату-
ра про нього, покажчик його друкованих праць, допоміжні покажчики та зміст. 
Біобібліографічний покажчик – це не тільки штрих до портрету науковця, але 
й цінний матеріал з історії університету, його наукових шкіл та факультетів 
[16, с. 213].

Першим з цієї серії вийшов покажчик, підготовлений працівниками бібліо-
течного підрозділу фізико-математичного факультету «Конет Іван Михайлович 
(до 30-річчя науково-педагогічної діяльності)». Згодом з’явилися покажчики 
про життя та науково-педагогічну діяльність С. Д. Абрамовича, А. П. Гаврищу-
ка, династію математиків Гнатюків, І. В. Іванюха, П. С. Каньосу, Б. Р. Ліпмана, 
П. Д. Плахтія, П. І. Свідера, В. А. Сорича і Н. М. Сорич, Є. І. Сохацьку, Т. І. Су-
рову, Г. П. Ткачука, З. П. Яропуда. Всього друком вийшов 21 випуск.

Протягом 2012–2017 рр. опубліковано три випуски, які присвячені професо-
ру В. П. Струманському (19 випуск), ректору університету, доктору історичних 
наук, професору С. А. Копилову (20 випуск) та з нагоди 75-річчя від дня наро-
дження і 50-річчя науково-педагогічної діяльності А. Ф. Сурового (21 випуск) 
[7; 19; 22]. Наразі триває робота з підготовки ще двох випусків, присвячених: 
завідувачу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктору історич-
них наук, професору С. Е. Баженовій та завідувачу кафедри всесвітньої історії, 
доктору історичних наук, професору В. С. Степанкову.

З метою поширення практичного досвіду, теоретичного узагальнення проб-
лем бібліотекознавства та книгознавства, публікації тез та доповідей науково-
практичних конференцій, що проводяться на базі бібліотеки університету, а та-
кож оприлюднення бібліографії, рецензій, критичного матеріалу та документів 
з різних питань бібліотечної справи й книгознавства, започатковано науковий 
збірник «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету» 
серії «Бібліотекознавство. Книгознавство». Ініціаторами створення виступили 
доктор історичних наук, професор О. М. Завальнюк та доктор історичних наук, 
професор В. С. Прокопчук. 

Перший випуск «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство» побачив світ у 2008 р. 
До нього увійшли доповіді та повідомлення міжнародної науково-практичної 



59

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

конференції «Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-
інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів», яка відбулася 
на базі бібліотеки університету. Збірник містить постійно діючі та змінні ру-
брики. Всього вийшло друком чотири випуски. 

Упродовж 2012–2017 рр. вийшло два збірника (2013 р. та 2015 р.). До тре-
тього і четвертого випусків увійшли доповіді й повідомлення всеукраїнських 
науково-практичних конференцій «Степан Сірополко – освітянин, науковець, 
бібліотекознавець» (2013 р.) та «Університетські бібліотеки в сучасному ін-
формаційному просторі» (2015 р.), організатором яких виступила книгозбірня 
університету [11; 12]. На 2018 р. до 100-річчя університету заплановано випуск 
п’ятого збірника. Зараз проводиться робота з підготовки матеріалів. 

Провідну роль у забезпеченні інформаційних потреб різних категорій ко-
ристувачів виконує краєзнавча бібліографія. Вагомим джерелом вивчення ре-
гіону є фонд краєзнавчої літератури, фонд рідкісних видань, наукові праці ви-
кладачів університету тощо. Отже, з метою покращення організації краєзнав-
чої роботи, популяризації та розкриття документальної бази краєзнавства за-
початковано видання бібліографічних покажчиків серії «Хмельниччина краєз-
навча».

Серія «Хмельниччина краєзнавча» започаткована у 2012 р. За даний пері-
од вийшли друком п’ять випусків. А саме: «Просвітницький рух на Поділлі 
(1906–2011 рр.)», вип. 1 (2012 р.); «Матеріали і тези Подільських історико-
краєзнавчих конференцій (1965–2010): зведений каталог і покажчик змісту», 
вип. 2 (2013 р.); «Шевченкіана Хмельниччини: бібліографічний покажчик. До 
200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка», вип. 3 (2014 р.); «Наукові збір-
ники історичного факультету Кам’янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка: зведений каталог і покажчик змісту», вип. 4 (2015 р.); 
«Наукові збірники філологічних факультетів Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка: зведений каталог і покажчик зміс-
ту», вип. 5 (2016 р.) [20, 8, 24, 9, 10]. 

У 2017 р. передбачено опублікування шостого випуску з назвою «Науко-
ві записки (праці) Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка: бібліографічний покажчик змісту (1920–2017 рр.)», робота над 
яким знаходиться на завершальному етапі.

Щорічник «Періодичні видання в Науковій бібліотеці Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка» розкриває пере-
лік передплачених бібліотекою фахових періодичних видань на поточний рік. 
Інформація про видання систематизована за розділами «Газети», «Журнали», 
«Місцева періодика», підрозділами «Українські періодичні видання», «Зару-
біжні періодичні видання» й подані в алфавітному порядку. Зазначена й періо-
дичність виходу газет, журналів та бібліотечні підрозділи університету, в яких 
вони знаходяться. Поточний покажчик друкується незначним накладом, а та-
кож розміщений на сайті бібліотеки у рубриці «Сторінка користувача». 
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За бібліографічної підтримки працівників бібліотеки видається ще дві серії 
біобібліографій – «Видатні випускники Кам’янець-Подільського національно-
го університету імені Івана Огієнка» (серія друкується під керівництвом док-
тор історичних наук, професор О. М. Завальнюк) та «Наукові школи універ-
ситету» (серія друкується під керівництвом науково-дослідного сектору та 
доктора фізико-математичних наук, професора, проректора з наукової роботи 
І. М. Конет).

З кожним роком збільшується поповнення бібліотечного фонду власними 
виданнями, що не увійшли до серій, які випускає книгозбірня. Вони розкри-
вають фонди бібліотеки, характеризують науково-педагогічну діяльність уні-
верситету й мають велике значення для створення праць з його історії. За пері-
од, який досліджувався, працівниками бібліотеки було підготовлено вісім до-
кументів: збірник наукових праць, бюлетень, довідково-бібліографічне видан-
ня та низка бібліографічних покажчиків.

Серед цих видань особливої уваги заслуговує метабібліографія «Бібліогра-
фічні покажчики у фондах Наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка» (2013 р.) [2]. Покажчик містить 
повний перелік бібліографічних посібників з різних галузей знань, наявних у 
фондах університетської бібліотеки. У виданні, вперше за багато років існу-
вання бібліотеки, зібрано та систематизовано бібліографічні покажчики різної 
тематики, які хронологічно охоплюють період з 50-х рр. ХХ ст. по 2013 р.

Покажчик «Періодичні видання у фондах наукової бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (2014 р.), укла-
дений з метою донесення до користувачів найповнішої інформації про наяв-
ні у фонді книгозбірні часописи як українські, так і зарубіжні, 1937–2013 ро-
ків видання [18].

З метою інформування читачів про джерельний масив газет та журна-
лів доби Української революції 1917–1920 рр., розроблено покажчик «Періо-
дичні видання доби Української революції 1917–1920 рр. у науковій бібліоте-
ці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» 
(2014 р.), який розкриває періодичні видання, що зберігаються у відділі рідкіс-
них видань, а це 98 назв, що складають 1465 примірників [17]. 

Довідково-бібліографічне видання «Доктори наук, професори Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (2013 р.) ак-
центує увагу на еліту викладачів університету, а саме розкриває життєвий 
шлях і науково-педагогічну діяльність докторів наук, професорів університе-
ту [5]. У виданні представлено їх науковий доробок – перелік основних науко-
вих, навчальних і навчально-методичних праць. Збірник відкриває довідково-
бібліографічна інформація про трьох ректорів – докторів наук, професорів 
(А. О. Копилова, О. М. Завальнюка та С. А. Копилова), наступні 38 біобібліо-
графічних статтей, розташовано в алфавітному порядку прізвищ. Кожній пер-
соналії присвячена коротка довідка про життя та науково-педагогічну діяль-
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ність, подані основні науково-педагогічні праці (до 75 описів), а також основні 
праці про них (до 5 назв). 

Протягом 2012–2017 рр. науково-педагогічний колектив університету попо-
внився новими прізвищами викладачів, які здобули науковий ступінь доктора 
наук або отримали вчене звання професора, що зумовило відновлення роботи 
з підготовки нового біобібліографічного матеріалу. Також за ініціативи Науко-
вої бібліотеки Хмельницького національного університету формується зведе-
на база даних «Науковці Хмельниччини» як єдина краєзнавча БД про видатних 
науковців області, що зайвий раз підкреслює актуальність проведення розпо-
чатої роботи. 

У бібліотеці університету зберігаються два особові фонди: Євгена Михай-
ловича Паранюка – краєзнавця, етнографа, книголюба, історика української 
еміграції, мецената із США та Павла Миколайовича Дорожинського – україн-
ського політичного і громадського діяча, публіциста, журналіста української 
еміграції, мецената із Канади. З метою поширення інформації про цих осо-
бистостей та популяризації вищезгаданих фондів було підготовлено науковий 
збірник «Євген Паранюк – етнограф, дослідник української діаспори, меценат 
(до 90-річчя від дня народження)» (2013 р.) та бібліографічний покажчик «Ви-
дання особового фонду Павла Дорожинського, які зберігаються у фонді чи-
тального залу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка» (2017 р.) [6, 4]. Збірник містить матеріали, 
які присвячені 90-річчю від дня народження Євгена Паранюка. А бібліографіч-
ний покажчик надає інформацію про документи історичного спрямування осо-
бового фонду П. Дорожинського, до якого увійшли спогади учасників подій в 
Україні, релігієзнавчі та історичні документи, художні та літературознавчі ви-
дання, що вийшли на теренах України й за кордоном.

Цінним джерелом інформації про фонди бібліотеки університету є публіка-
ції працівників книгозбірні в фахових періодичних виданнях, збірниках науко-
вих праць та виданнях за матеріалами наукових конференцій з питань бібліо-
текознавства, книгознавства. Упродовж 2012–2017 рр. працівниками бібліоте-
ки було підготовлено більше 90 публікацій. Це, зокрема, низка статей, допові-
дей та повідомлень, що спрямовані на розкриття наступних питань: зміст фон-
ду відділу рідкісних видань (Н. Д. Крючкова); веб-сайт бібліотеки як складова 
інформаційного забезпечення університету (Л. В. Климчук); поповнення фон-
ду бібліотеки рідкісними дарчими виданнями (Л. В. Климчук); портрети фун-
даторів бібліотечної справи (родина Токарів), (Л. В. Климчук); склад фонду бі-
бліотеки університету (Л. В. Резничук); походження й зміст особового фон-
ду Є. Паранюка (Л. В. Резничук); моніторинг процесу обслуговування корис-
тувачів (Л. В. Резничук); про значення моніторингу в науково-обґрунтованому 
комплектуванні фонду (Т. П. Клімчук); роль довідково-бібліографічних видань 
й бібліотечно-бібліографічної роботи у популяризації та ефективному викорис-
танні бібліотечного фонду (Т. М. Опря); проблеми формування та збереження 
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фондів (Л. В. Литвиненко); зведений краєзнавчий каталог бібліотеки універси-
тету та його використання (Н. О. Козак); удосконалення інформаційної діяль-
ності бібліотеки ВНЗ (Н. О. Козак); автоматизована книговидача у книгозбірні 
(Т. В. Сологуб); інформаційно-бібліографічне інформування користувачів за-
собами Інтернет-ресурсів (А. В. Райхель); творча співпраця бібліотеки з кафе-
драми університету (І. І. Грінішина); репрезентація діяльності бібліотеки в со-
ціальних мережах (А. П. Куверіна); «Обзоры Подольской губернии» як дже-
рело історії бібліотечної справи в Подільській губернії 90-х рр. ХІХ – початку 
ХХ ст. (Н. Д. Крючкова); інвентаризація бібліотечних фондів вищих навчаль-
них закладів: вимоги та практика (О. В. Литвиненко) тощо.

Отже, створення і випуск власних бібліографічних посібників сприяє по-
ширенню інформації про фонди бібліотеки, проведенню наукових досліджень, 
якісному задоволенню потреб користувачів у вторинній інформації, узагаль-
ненню та відображенню стану розвитку науки, освіти і практики закладу, а та-
кож популяризує досягнення викладачів університету та розкриває їх науко-
вий доробок. 
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ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ БИБ ЛИО ТЕКИ 
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИВАНА ОГИЕНКА (2012–2017 РР.)

В статье освещается издательская деятельность биб лио теки Каменец-
Подольского национального университета имени Ивана Огиенко, которая на-
правлена на создание и распространение собственной интеллектуальной про-
дукции о фондах биб лио теки, направлениях ее работы, а также о становлении 
и развитии университета, его профессорско-преподавательском составе. 

Ключевые слова: Каменец-Подольский национальный университет име-
ни Ивана Огиенко, библиографические указатели, серии библиографических 
изданий, «Особы в образовании и науке», «Биб лио тековедение. Книговеде-
ние», «Календарь знаменательных и памятных дат Каменец-Подольского на-
ционального университета имени Ивана Огиенко», «Хмельницкая краеведче-
ская», «Периодические издания в научной биб лио теке Каменец-Подольского 
национального университета имени Ивана Огиенко».
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ISSUES AND PUBLICATIONS OF THE LIBRARY OF 
KAMYANETS-PODILSKY IVAN OHIENKO NATIONAL 
UNIVERSITY (IN 2012–2017)

Summary:
The aim of the report is the disclosure of the publishing activity of the library of 
Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University directed to create and 
extend own intellectual products about library funds, its activity, formation and 
development of the University and its professorial staff.
Methodology: There are used theoretical methods in the report. On the basis of 
analitic review it is disclosed information about library editions of Kamyanets-
Podilsky Ivan Ohienko National University published in 2012–2017.
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Finding: The result is an overview of library intellectual product.
The publication series «Calendar of memorable dates of Kamyanets-Podilsky 
Ivan Ohienko National University» aims to draw attention to significant events, 
anniversaries of the university staff, to promote the popularization of scientific 
achievements of professors and teachers and serves as recommendation indexes.
Bibliographic indexes series «Figures in Education and Science» reveal scientific 
achievements of the university professors, submit bibliographic information and 
literature about their life and work.
A series «Khmelnytsky regional studies» promotes local history, distribution of 
information on native land and intensify regional research.
Scientific collections of the series «Library science. Bibliography» aim extention of 
practical experience, theoretical generalization problems of library and book science 
publishing abstracts of scientific conferences held at the university library.
Yearbook «Scientific periodicals in library Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko 
National University» reveals a list of pre-paid professional periodicals for the 
current year.
Results: Thus, the writing and publishing of intellectual products promote fulfillment 
of informational function, operational information, the disclosure of library 
informational resources and raise library prestige.

Key words: Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University, the publishing 
activity of the library, «Calendar of memorable dates of Kamyanets-Podilsky Ivan 
Ohienko National University», «Figures in Education and Science», «Khmelnytsky 
regional studies», «Library science. Bibliography».
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ІСТОРІЯ ТА ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ЦІННОЇ 
ТА  РІДКІСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Фонд цінної і рідкісної літератури Наукової бібліотеки НУВГП нараховує 
близько чотирьох тисяч примірників. В основу його комплектування по-
кладений принцип загальнокультурної, наукової та естетичної значущості. 
Фонд поповнюють також документами, які набули значення унікальних дже-
рел і пов’язані з історією університету, профілем підготовки фахівців. З не-
давнього часу ознайомитися з виданнями можна також у загальнодоступному 
репозиторії навчального закладу.

Ключові слова: цінна і рідкісна література, фонди, стародруки, історичні, 
унікальні, бібліотека, репозиторій.

Згідно з рекомендаціями ЮНЕСКО документи, які мають непересічну 
цінність для громади, культури й науки в цілому, мають не лише відповід-
но зберігатися, а й бути доступними для ознайомлення. У Науковій бібліоте-

© А. В. Крива, В. Є. Перелигіна, Н. В. Тарасюк, Л. М. Ступчук, 2017
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ці Національного університету водного господарства та природокористуван-
ня (НУВГП) відбувається оцифрування цінних та рідкісних книг. Їх можна по-
читати, зайшовши на сторінку університетського репозиторію http://ep3.nuwm.
edu.ua – за назвами чи роком розміщення. Таким чином, ці книги стають до-
ступними для ознайомлення і прочитання усім, хто ними зацікавиться. Адже 
користування паперовими раритетними виданнями неодмінно призводитиме 
до їхнього псування, а то й нищення. 

Яким чином саме ці рідкісні книги потрапили до Наукової бібліотеки 
НУВГП? Кілька слів про історію навчального закладу, який нещодавно відзна-
чив своє сторіччя. Історія бібліотеки, зокрема, фонду цінної та рідкісної літе-
ратури, тісно з нею пов’язані. 

Наукова бібліотека Національного університету водного господарства та 
природокористування заснована 1 вересня 1915 р. у складі Київського серед-
нього сільськогосподарського гідротехнічного училища. Спочатку учні корис-
тувалися бібліотекою Київської Політехніки. Поступово при кожному кла-
сі збиралися посібники з фахових дисциплін, які використовували під час 
вивчення матеріалу. Спеціальних навчальних посібників в училищі не було. 
Викладачі-предметники адаптували матеріал для учнів із наукової літератури. 
Після жовтневого перевороту та впродовж громадянської війни фахова літера-
тура практично не видавалася, доводилося користуватися тими книжками, які 
були видані до 1917 р.

У серпні 1920 р. училище реформували в меліоративне відділення Київ-
ського сільськогосподарського технікуму (КСГТ), учні якого користувалися 
біб ліотекою Київського сільськогосподарського музею, що знаходився у примі-
щенні теперішнього Маріїнського палацу. Завідувачем музею і бібліотеки був 
Г. Махів, в майбутньому визначний ґрунтознавець і вчений зі світовим іменем.

1922 р. – на базі відділення Київського сільськогосподарського технікуму 
створено Київський меліоративний технікум (КМТ). Під час реорганізації на-
вчального закладу бібліотеці було передано частину бібліотечного фонду від 
КСГТ (понад 900 книжок). У 1930 р. на базі меліоративного факультету КСГІ 
організовано Київський інженерно-меліоративний інститут (КІМІ). Бібліотеч-
ний фонд КІМІ містив у собі видання для шкіл (літературу для робітфаку). Для 
бібліотеки з читальнею виділено приміщення на вул. Рейтерська, 37.

Під час Великої Вітчизняної війни будівлі інституту дуже постраждали, а 
книжковий фонд був майже повністю втрачений. Понад 100 000 томів техніч-
ної, соціально-економічної та художньої літератури впродовж трьох днів були 
спалені німцями у внутрішньому дворі бібліотеки.

Заново бібліотека відкрилася у відновленому інституті 2 березня 1944 р. 
Першоосновою її фонду стали надходження із державного резерву й дарчі 
вклади викладачів інституту, наукових працівників міста. В розшукуванні й 
придбанні навчальної та наукової літератури брав участь увесь колектив інсти-
туту. Станом на 1947 р. бібліотека інституту вже мала 26 722 томи.
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У 1959 р. бібліотека разом з інститутом, який одержав нову назву – Україн-
ський інститут водного господарства, переведена до м. Рівного. Її фонд скла-
дався із 91 тис. примірників.

У 1996 р., при перевірці фонду бібліотеки, її працівники виявили стару, спи-
сану літературу кінця ХІХ – початку ХХ ст. З того часу і виникла ідея створи-
ти фонд цінної та рідкісної літератури. Фахівці бібліотеки розробили «Інструк-
цію з формування фонду цінних і рідкісних видань», на основі якої й було ві-
дібрано літературу та розпочав свою діяльність сектор цінної і рідкісної літе-
ратури при Науковій бібліотеці Національного університету водного господар-
ства та природокористування (НУВГП). 

Фонд цінної і рідкісної літератури Наукової бібліотеки НУВГП на сьогод-
нішній день нараховує близько чотирьох тисяч примірників видань. Даний 
фонд комплектується всіма видами та типами вітчизняних та іноземних ви-
дань. Його поповнюють також документами, які набули значення унікальних 
джерел та пов’язані з історією університету, з галузями відповідного про-
філю підготовки фахівців у навчальному закладі та дарунками ветеранів уні-
верситету.

За хронологічним принципом до фонду цінної і рідкісної літератури нале-
жать документи, видані до 1945 р. і раніше. Фонд розставлений за систематич-
но-алфавітною системою. Для індивідуального обліку цінної і рідкісної літера-
тури ведеться «Картотека рідкісних і цінних документів».

Склад фонду відображений в електронному каталозі та Цифровому репо-
зиторії.

Щороку все менше людей знаходять час для відвідин бібліотек з метою по-
шуку інформації, а частіше використовують пошукові системи, електронні ка-
талоги, цифрові архіви. Щоб стати важливим джерелом знань, бібліотека му-
сить бути доступною і оперативно реагувати на читацькі потреби. Бібліотека 
повинна виконувати й іншу функцію – надійно зберігати наявні фонди, що осо-
бливо актуально для рідкісних та цінних видань.

Деякі з цих документів існують в єдиному екземплярі, однак є затребува-
ними не лише українськими дослідниками і науковцями, але й фахівцями з-за 
кордону. Щоправда, час та людський фактор негативно позначаються на фізич-
ному стані цих матеріалів, а тому доступ до них дуже обмежений.

Використання ж оцифрованих книг допомагає зберегти оригінали, захисти-
ти від повної втрати, одночасно задовольняючи потребу користувачів у досту-
пі до них.

У відділі інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з 
2015 р. проводиться оцифрування книг. Вже відскановані книги бібліотеки до 
1900 р. Наступний етап – книги до 1917 р.

Всього відскановано понад 20 000 сторінок (69 книг). Великих карт в кни-
гах – 207.

Всі книги виставленні в репозиторій університету, і рекламуються через ме-
режу Facebook на бібліотечній та університетській сторінках.
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На жаль, старовинні книги, які скануються, і так часто пошкодженні, а для 
сканування оператор змушений розкривати палітурку дуже сильно, і корінець 
книги та зшивка самих листів пошкоджується. Для швидкого та якісного ска-
нування книг, без втрати їх цінності, бібліотека планує закупити безконтактний 
сканер.

Фонд цінної і рідкісної літератури розташований в окремому приміщенні, 
до якого не допускаються стороні особи, адже головним принципом при ви-
користанні цього фонду є пріоритети збереженості над доступністю. Корис-
тування фондом здійснюється за «Правилами користування фондом цінної і 
рідкісної літератури» та «Правилами користування бібліотекою». Документи з 
фонду видаються читачам на умовах користування в загальний читальний зал 
Наукової бібліотеки.

У 2009 р. працівники Інформаційно-бібліографічного відділу бібліоте-
ки видали першу частину бібліографічного покажчика «Цінні та рідкісні ви-

дання у фондах НУВГП», у якому представле-
ні матеріали, що знаходяться у фондах НУВГП 
за період 1884–1945 рр. з питань гідротехнічно-
го будівництва, основ фундаментів, тунелів, бу-
дівництва мостів, дорожньої справи, будівни-
цтва підземних споруд, санітарної техніки. [іл.1].  
В 2013 р. – другу частину покажчика «Цінні та рід-
кісні видання у фондах НУВГП». У ньому представ-
лені матеріали що знаходяться у фондах НУВГП за 
період 1884–1945 рр. з питань математики, геоме-
трії, фізики, загальної механіки, геології, метеоро-
логії, гідрології, ботаніки. 

Основними напрямками діяльності сектору цін-
ної і рідкісної літератури є: формування, зберіган-
ня та вивчення фонд рукописів, стародруків, рідкіс-
них та цінних видань; задоволення читацьких запи-

тів шляхом видачі документів у загальний читальний зал, виконання бібліогра-
фічних та тематичних довідок за тематикою сектору.

Варто зауважити, що фонд цінної і рідкісної літератури зберігає багато 
книжкових пам’яток, що яскраво відображають історію розвитку вітчизняної 
та зарубіжної науки й техніки та є достатньо цінним і для науковців, і для сту-
дентів. Серед книг можна виділити унікальні книжкові видання; окремі курси з 
технічних дисциплін; багатотомні збірки наукових праць; рідкісні підручники 
ХІХ ст.; роботи вітчизняних і світових класиків науки й техніки, а також слов-
ники й довідкові видання.

Деякі наукові та навчальні видання особливо цікаві ще й тим, що склада-
ються з лекцій, які вчені читали своїм студентам, і дають уявлення про тодіш-
ній університетський курс з даної дисципліни. Наприклад: Иностранцев А. А. 

Іл. 1
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«Геологія. Общий курс лекцій, читанныя студентамъ 
С.-Петербургскаго университета» [4]. [іл. 2]

Автор книги – Олександр Олександрович Іно-
странцев – відомий російський геолог, професор Ім-
ператорського Санкт-Петербурзького університету й 
Імператорської Військово-медичної академії, член-
кореспондент Петербурзької академії наук. Автор по-
над 180 наукових робіт, найвідомішою з яких є за-
значений підручник з геології, за яким навчалося не 
одне покоління студентів Російської імперії. Між ін-
шим, учитель добре відомого нашим студентам і нау-
ковцям вченого-ґрунтознавця В. В. Докучаева. Зі сво-
їми студентами професор спілкувався не лише в ауди-
торіях, він часто проводив з ними польові досліджен-
ня, у тому числі, вивчав корисні копалини в Криму та 
на Донбасі.

Підготувати підручник науковця, як зазначено в передмові, спонукала на-
самперед відсутність у російській геологічній літературі видань, що відповіда-
ли б університетському курсу. Основу підручника, як і більшості навчальних 
видань того часу, склали лекції, які читали студентам. Зокрема, професор Іно-
странцев викладав cтудентам Санкт-Петербурзького університету. Автор та-
кож посилається на низку цікавих іноземних видань, які могли бути корисни-
ми при підготовці до університетських занять, та літературу, яку сам викорис-
тав при підготовці підручника.

До фонду цінних і рідкісних видань також входять іноземні та вітчизняні 
стародруки.

Наприклад, унікальна праця з хімії доцента кафедри землеробної хімії в 
Гейдельбергскому університеті Адольфа Майера «Учебникъ земледъльческой 
химіи: в сорока лекциях. Ч. 1.» 1871 р. [8]. [іл. 3]

Не менш цікава праця з прикладної механіки: 
С. Гуржеевь «Прикладная механика», 1888 р. [3]. 
[іл.  4]

Праці з гідрології та гідротехнічних споруд: 
И. Полимпсестов «Обь устройстве водохранилищ 

вь степяхь Юга-Росии, 1867 р. [9]; [іл. 5] 
«Наши водяные пути сообщения и ихь нужды», 

1888 р. [7]. [іл. 6]
Ці книги дають уявлення про тогочасне ставлення 

суспільства до судноплавства, розміри наших судно-
плавних рік і склад річкового флоту.

А ось математичні науки представлені такими ро-
ботами:

Іл. 2

Іл. 3
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Е. Пржевальский «Прямолинейная тригонометрия 
и собрание тригонометрических задачъ», 1884 р. [10]; 

Н. Н  Маракуева «Элементарная алгебра: Курс сес-
тиматический: в  2-х частяхъ», 1888 р. [5]. 

Унікальним є й наступні видання: 
Д. Д. Неелов «Устройство: в 3-х частях с атласом 

черчений», 1884 р. – це видання дає нам уявлення про 
розвиток технологій та ремесл на початку ХІХ ст. [6]. 
[іл. 7]

Окрім видань технічного напряму, у фонді представ-
лена література з питань архітектури й мистецтв, ху-
дожні твори та мемуари. Наприклад, такі цікаві книги, 
як: М. Е. Романовичъ «Гражданская архитектура. Части 
зданий». Т. 1., 1903 р. [11]; періодичне видання: «Стро-
итель: Вестник архитектуры, домовладения и санитар-
ного зодчества», 1903 р. (видавався 2 рази в рік); біо-
графічна повість «Гоголь-студент», 1897 р. [1]. [іл.  8]

Іл. 6

Іл. 4

Іл. 5 Іл. 7

Іл. 8
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Цікавою в історичному плані є книга «Волынь. 
Исторические судьбы Юго-Западного края», 1888 р., 
яка містить багато цікавих історичних фактів Волин-
ського краю [2]. [іл. 9]

Гадаємо, серед книг, представлених у фонді, змо-
же знайти для себе щось особливе й цікаве будь-який 
представник університету – від досвідченого науков-
ця до студента. У кожного ж своє коло зацікавлень.

Минають десятиліття. Дуже швидко і наша сучас-
ність стане історією. І якими б зручними не були су-
часні електронні носії інформації, бібліотеки повинні 
зберігати книжкові пам’ятки, які сучасники отримали 
від попередніх поколінь, примножувати їх і переда-
вати майбутнім поколінням, а також, за допомогою 
книжкової спадщини, підвищувати історичну й куль-
турну самосвідомість своїх читачів.
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ИСТОРИЯ И ПУТИ СОЗДАНИЯ ФОНДА ЦЕННОЙ И 
РЕДКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НАУЧНОЙ БИБ ЛИО ТЕКЕ 
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И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Фонд ценной и редкой литературы Научной биб лио теки НУВХП насчитыва-
ет около четырех тысяч экземпляров. В основу его комплектования положен 
принцип общекультурной, научной и эстетической значимости. Фонд попол-
няют также документами, которые приобрели значение уникальных источни-
ков и связаны с историей университета, профилем подготовки специалистов. 
Ознакомиться с изданиями с недавнего времени можно также в общедоступ-
ном репозитории учебного заведения. 

Ключевые слова: ценная и редкая литература, фонды, исторические, уни-
кальные, биб лио тека, репозиторий.



75

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

A. V. Kryva, 
Director of the Scientific library
оf National University of Water and Environmental Engineering,
75, Oleksa Nivak St., Rivne, 33000, Ukraine, 
tel.: (0362) 63-44-10 
e-mail: a.v.kriva@nuwm.edu.ua

V. Ye. Perelyhina,
Chief of the Department of the Scientific library
оf National University of Water and Environmental Engineering,
75, Oleksa Nivak St., Rivne, 33000, Ukraine, 
tel.: (0362) 63-44-10 
e-mail: v.e.pereligina@nuwm.edu.ua

N. V. Tarasiuk,
Chief of the Sector of the Scientific library
оf National University of Water and Environmental Engineering,
75, Oleksa Nivak St., Rivne, 33000, Ukraine, 
tel.: (0362) 63-44-10 
e-mail: n.v.tarasiuk@nuwm.edu.ua

L. M. Stupchuk, 
Librarian of the Scientific library
оf National University of Water and Environmental Engineering,
75, Oleksa Nivak St., Rivne, 33000, Ukraine, 
tel.: (0362) 63-44-10 
e-mail: l.m.stupchuk@nuwm.edu.ua

HISTORY AND WAYS OF FOUNDATION OF THE FUNDS 
OF VALUABLE AND RARE LITERATURE OF NATIONAL 
UNIVERSITY OF WATER AND ENVIROMENTAL ENGINEERING

Summary
Fund of valuable and rare literature of the Scientific Library of National University 
of Water and Environmental Engineering enrols more than four thousand copies. The 
basis for its acquisition is the principle of general cultural, scientific and aesthetic 
significance.
This fund is completed with all categories and types of national and foreign 
publications. It is also fulfilled with documents that have gained the status of 
unique sources and is related to the history of the university, and with directions 
of the corresponding profile of training of specialists in educational and research 
institution. According to the chronological principle, the fund of valuable and rare 
literature includes documents issued before 1945 and earlier. There are bookshops 
which reflect the history of the development of national and foreign science and 
technology and are reasonably valuable both for scientists and students. Here can 
be distinguished: unique book editions; separate courses in technical disciplines; 
multi-volume collections of scientific works; rare 19th-century textbooks; works of 
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domestic and world classics of science and technology, as well as dictionaries and 
reference publications. The fund is arranged in a systematic alphabetical system. 
For the individual account of valuable and rare literature, “Card of rare and valuable 
documents” is conducted. The composition of the fund, as it receives, is displayed in 
the electronic catalog of the library. Recently, you can also read publications in the 
public repository of the educational institution.

Key words: valuable and rare literature, foundation, old books, historical, unique, 
library, repository.
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РОЛЬ ОДЕСЬКИХ ВЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ У РОЗВИТКУ 
ІНФРАСТРУКТУРИ НАУКОВОЇ БІБ ЛІО ТЕКИ ОДЕСЬКОГО 
(НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ У ПЕРШІЙ 
ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті на тлі суспільно-політичних трансформацій першої половини ХХ ст. 
продемонстровано роль одеських вчених-істориків у розвитку інфраструктури 
Наукової біб ліо теки Одеського (Новоросійського) університету та біб ліо-
текознавства загалом. Дослідження присвячено вивченню призабутих поста-
тей працівників Наукової біб ліо теки, які в епоху радикальних змін державно-
го устрою і суспільства відіграли важливу роль у розвитку бібліотечної справи. 
Простежено долі службовців біб ліо теки на тлі суспільно-політичних перипетій 
зазначеного періоду.

Ключові слова: Наукова біб ліо тека, Одеський університет, співробітники, біб-
ліо текарі, біб ліо текознавство, інфраструктура.

У сучасному глобалізованому світі позитивне вирішення ситуації забезпе-
чення кваліфікованими кадрами усіх сфер життя є визначальним чинником со-
ціального розвитку і одним з головних засобів цивілізаційного самостверджен-
ня. Кожна країна, де інтелектуальні спеціальності стали загальнодоступними, 
а інвестиції у розвиток потенціалу людини – пріоритетними й ефективними, 
є провідним учасником розвитку всіх аспектів глобалізованого простору. Не є 
виключенням у цьому плані й мережа бібліотечних установ Одеси з її історією 
щодо формування штату кваліфікованими працівниками. Для розуміння про-
цесів, які відбувалися у зазначеному ландшафті бібліотечної царини важливим 
є вивчення еволюції практик у комплектуванні штатів біб ліо тек. Розглянемо іс-
торію цього питання на прикладі особливостей формування кадрового скла-
ду Наукової біб ліо теки Одеського (Новоросійського) університету (далі – НБ 
ОНУ) у першій половині ХХ ст.

Багатогранна і продуктивна діяльність НБ ОНУ протягом двохсот років 
здійснювалася і здійснюється завдяки її співробітникам, які сприяють розвит-
ку освіти і науки, необхідності подальшого підвищення їх ролі у житті суспіль-
ства. У зв’язку з цим вивчення особливостей формування кадрового складу НБ 
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ОНУ, як одного з інтелектуальних осередків глобалізованого світового просто-
ру, в один з найскладніших періодів світової історії виступає проблематикою 
даної розвідки.

Метою роботи є дослідження особливості формування кадрового скла-
ду НБ ОНУ з вирішенням наступних завдань: вивчити особливості залучен-
ня кандидатур та проаналізувати методи кадрової політики. У сучасних умо-
вах у контексті перегляду концептуальних положень попередньої історіогра-
фії з використанням нових джерел і методів дослідження з’явилася можли-
вість об’єктивно проаналізувати особливості цього аспекту. Наукова літерату-
ра, що безпосередньо висвітлює проблеми даного дослідження, у кількісно-
му відношенні незначна. Переважно це роботи, які присвячені історії НБ ОНУ 
[49; 70; 74–75; 79–80].

У системі вищої освіти Російської імперії та у перші роки існування СРСР 
не існувало структурної мережі для підготовки спеціалістів бібліотечної спра-
ви. Упродовж довгого часу працівниками біб ліо тек у переважній більшості 
ставали особи з середньою або незакінченою вищою освітою, у поодиноких 
випадках випускники вишів. Це було пов’язано з не визначенням статусу служ-
бовця біб ліо теки, що залежало від малої кількості біб ліо тек і біб ліо текарів, 
не сформованої інфраструктури біб ліо тек і бібліотечної мережі та слабким 
соціально-економічним забезпеченням співробітників біб ліо тек. У Росій-
ській імперії статус професії біб ліо текаря уперше було окреслено на почат-
ку другого десятиліття ХХ ст. на Першому Всеросійському з’їзді з бібліотеч-
ної справи (Санкт-Петербург, 1–7 червня 1911 р.), на якому бібліотечні пра-
цівники і представники громадськості визнали цю спеціальність особливою, 
науковою та потребуючою спеціальної освіти. Ініціативу щодо створення ка-
федр біб ліо текознавства і бібліографії при Санкт-Петербурзькому та Харків-
ському університетах для викладання курсу бібліографії у вишах не підтри-
мала більшість з’їзду. Натомість перевагу з підготовки працівників біб ліо тек 
було віддано мережі короткотермінових бібліотечних курсів. Як наслідок поді-
бні бібліотечні курси були відкриті у Воронежі, Оренбурзі, Пермі, Харкові та 
при Московському міському народному університеті імені А. Л. Шанявсько-
го. На першому етапі ці бібліотечні курси відігравали помітну роль у підготов-
ці фахівців-біб ліо текарів. Першим профільним навчальним закладом для під-
готовки бібліотечних працівників став Петроградський інститут Позашкільної 
освіти (1918 р.) [50].

В УСРР перші ініціативи щодо налагодження підготовки фахівців бібліо-
течних установ з’явилися на початку 1920-х рр. та мали локальний характер. 
Перші спроби були зроблені керівництвом Одеського і Харківського інститутів 
народної освіти, які на базі факультетів політичної освіти планували готувати 
спеціалістів бібліотечної справи, але вони були безрезультатними. Так, створе-
не в Одесі восени 1922 р. музейно-архівно-бібліотечне відділення (завідувач 
Ю. Г. Оксман) факультету політичної освіти вже 22 грудня 1922 р. за поста-
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новою колегії Українського головного комітету професійно-технічної та спе-
ціально-наукової освіти було ліквідовано [62, с. 122–124]. Продовження ідеї 
організації підготовки фахівців бібліотечної справи в Одесі належала дирек-
тору Центральної наукової біб ліо теки (таку назву мала НБ ОНУ в 1920-х рр.) 
С. Л. Рубінштейну. Він розробив положення та ініціював створення інститу-
ту «бібліотечних практикантів» (затверджено Одеським губернським відді-
лом Всеросійської професійної спілки працівників освіти у першій половині 
1924 р., але 2 вересня 1924 р. не було підтримане НКО УСРР), коли на всьому 
просторі СРСР існувала тільки одна установа – Вищі бібліотечні курси при Ро-
сійській публічній бібліотеці у Ленінграді – де відбувалася підготовка біб ліо-
текарів [63, с. 32]. Завдяки наполегливій роботі С. Л. Рубінштейна у бібліотеці 
у середині 1920-х рр. почалася професійна підготовка бібліотечних працівни-
ків [71; 74; 80]. Згодом радянська влада почала проводити централізовані за-
ходи щодо інституціалізації кваліфікаційної освіти біб ліо текарів. Так, 24 січня 
1934 р. наказом НКО УСРР при Всеукраїнському інституті комуністичної осві-
ти у Харкові було утворено перший на теренах України бібліотечний факультет 
з трирічним терміном навчання, який почав функціонувати з 15 лютого 1934 р. 
З вересня 1934 р. філія бібліотечного факультету Всеукраїнського інституту 
комуністичної освіти почала працювати у Києві. Здійснені заходи не сприя-
ли проведенню інтенсивної підготовки значної кількості кваліфікованих біб-
ліо текарів для бібліотечної мережі УСРР. Тому у червні 1934 р. бібліотечний 
сектор Одеського обласного відділу народної освіти відкрив двомісячні бібліо-
течні курси підготовки і перепідготовки 70 біб ліо текарів [48; 58]. На початку 
1934/35 навчального року розпочав роботу Одеський бібліотечний трирічний 
технікум на 120 осіб. У жовтні 1934 р. при Науковій бібліотеці відкрився одно-
річний факультет для біб ліо текарів, які мали отримувати практичну підготовку 
у бібліотечній сфері без відриву від виробництва [48]. Отже, процес інституа-
лізації фахової підготовки бібліотечних працівників також має свою історію, а 
його практична реалізація у дієву мережу навчальних закладів відбулася тіль-
ки на початку другої третини ХХ ст. На тлі несприятливого становища щодо 
реалізації намірів у підготовці спеціалістів-біб ліо текарів у першій половині 
ХХ ст. у певній мірі цю нішу заповнювали представники інших професій, у 
тому числі й значна кількість вчених-істориків.

На початку ХХ ст., до карколомних подій 1917 р., штатний розклад НБ ОНУ 
складався з двох посад – біб ліо текаря і помічника біб ліо текаря (згідно закону 
від 3 липня 1914 р. посада помічника біб ліо текаря була диференційована на по-
сади молодшого і старшого помічників біб ліо текаря), яких одночасно у штаті 
могло бути від трьох до чотирьох осіб. Заробітну платню (у середньому 1 500–
2 000 рублів на рік) вони отримували з фондів Міністерства народної освіти. 
Тоді як інша значна кількість персоналу біб ліо тек (писарі, технічні працівники 
тощо), яка працювала за вільним наймом та не входила до штатного розкладу, 
зарплатню (залежно від посади у середньому 300–500 рублів на рік) отримува-



80

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

ла з спеціальних коштів Імператорського Новоросійського університету (ІНУ). 
У цей період у різні часи посаду біб ліо текаря займали Людвіг Пилипович Брун 
(1841–1905) і Петро Степанович Шестеріков (1859–1929), а посади помічни-
ка біб ліо текаря – Володимир Олександрович Кобчевський (на початку лютого 
1909 р. вийшов у відставку [14, арк. 41]), Еразм Францович Люткевич (наро-
дився 22 (10) листопада 1867 р.), Михайло Олімпійович Григорович (народив-
ся 11 листопада (30 жовтня)2 1875 р.), Іван Іванович Дусинський (1879–1919), 
Микола Аполлонович Уразов (звільнено у січні 1913 р. [15, арк. 5]), Павло Ва-
сильович Левандовський (1857–1916), Микола Васильович Смирнов [36–42] 
(народився 26 (14) жовтня 1883 р.). За становою приналежністю майже усі 
вони були різночинцями (крім М. В. Смирнова – сина дійсного статського рад-
ника, спадкового дворянина [15, арк. 1–2]) та більшість з них не мали вищої 
освіти. М. О. Григорович навчався тільки два курси (1899–1901) на математич-
ному відділенні фізико-математичного факультету ІНУ [12,  арк. 28–29, 76 зв.], 
а П. В. Левандовський закінчив перший курс Харківського ветеринарного ін-
ституту [14, арк. 1–2]. Серед дев’яти осіб, які займали провідні посади у біблі-
отеці тільки троє мали базову вищу освіту – М. В. Смирнов закінчив чотири 
курси фізико-математичного факультету ІНУ (екзамени в іспитовій комісії не 
складав, диплом не отримав [15, арк. 1–2]), Е. Ф. Люткевич та І. І. Дусинський 
закінчили історико-філологічний факультет того ж університету. Переважній 
більшості біб ліо текарів і помічників біб ліо текарів освітній ценз давав можли-
вість успішно проводити поточну бібліотечну роботу (каталогізацію, комплек-
тування фондів, видання і прийом бібліотечного матеріалу тощо), але для про-
ведення наукової діяльності цього було недостатньо. Тому на початку ХХ ст. 
серед штатних співробітників біб ліо теки тільки двоє проводили наукові дослі-
дження. Науковими уподобаннями П. С. Шестерікова були ботаніка й бібліо-
течна справа [75, с. 12–13], а сфери наукових інтересів І. І. Дусинського поши-
рювалися на антикознавство, сходознавство, політологію, біб ліо текознавство 
[75, с. 12–14; 43; 52; 77, с. 284–287]. І. І. Дусинський став першим серед вче-
них-істориків, співробітників НБ ОНУ, хто проводив плідні наукові досліджен-
ня. Згодом ця тенденція була підхоплена іншими його колегами.

У 1916 р. до складу писарів біб ліо теки було зараховано Ніну Василівну Ле-
плявкіну, яка 1917 р. закінчила історичне відділення історико-філологічного 
факультету Одеських вищих жіночих курсів. [5]. У 1914 і 1916 рр. склала іспи-
ти в історико-філологічній іспитовій комісії ІНУ по історичному відділенню. 
Після представлення в іспитову комісію випускного твору рішенням засідань 
Історико-філологічної комісії від 30 листопада 1916 р. і 30 листопада 1917 р. 
отримала диплом першого ступеню, датований 19 серпня 1919 р. за підписом 
декана історико-філологічного факультету, професора О. П. Доброклонського 
[20, арк. 3]. У 1919 р. Н. В. Леплявкіну було обрано секретарем біб ліо теки 
[16, арк. 11, 38; 18, арк. 140–141, 156], а восени того ж року вона продовжила 
здобувати вищу освіту. Її було зараховано на словесне відділення історико-філо-
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логічного факультету ІНУ [10]. Зі встановленням радянської влади 1920 р. вона 
зайняла посаду біб ліо текаря, а 31 грудня 1921 р., після арешту В.-П. Н. Пав-
ловського, на загальних зборах колективу біб ліо теки її було обрано тимчасо-
вим заступником завідувача біб ліо теки [32, арк. 4]. 1 вересня 1922 р. наказом 
Одеського губпрофосу її було призначено тимчасово виконуючою обов’язки 
директора [33, арк. 79]. За якими критеріями Н. В. Леплявкіна не підходила 
губернському керівництву як директор, на сьогодні встановити не вдалося, але 
фактом залишається те, що наказом Одеського губпрофосу (№ 88) від 14 жов-
тня 1922 р. з 13 жовтня 1922 р. на цю посаду було призначено С. Л. Рубінш-
тейна [24, арк. 21, 31; 33, арк. 87]. Саме він залишався директором біб ліо теки 
протягом найближчих восьми років, а Н. В. Леплявкіна увійшла в історію як 
перша жінка, яка очолювала НБ ОНУ та перша жінка-керівник структурного 
підрозділу державного університету на теренах Російської імперії.

У 1917 р. кадровий склад дореволюційної генерації співробітників НБ ОНУ 
поповнив Казимир Бенігнович-Йосифович Зеленевський, який народився 
в Одесі 18 (6) квітня 1895 р. у родині дворянина. Після закінчення Одеської 
3-ої гімназії 23 (11) вересня 1913 р. він був зарахований на 1 курс історико-фі-
лологічного факультету ІНУ, але вже 12 жовтня (30 вересня) того ж року його 
було переведено на 1 курс юридичного факультету ІНУ [9, арк. 13–14, 22, 24]. 
Тяжіння до історичної науки стало причиною того, що у 1915 р. К. Б.-Й. Зе-
леневський став студентом 1 курсу історико-філологічного факультету ІНУ, 
на якому з перервами (1916 р. відбував військову повинність [4, арк. 5], у 
1919/20 навчальному році залишив університет) навчався до 1920 р., закін-
чивши 6 семестрів [9, арк. 3, 6–7 зв.]. Навчання на останніх 7 і 8 семестрах 
(вища освіта була чотирьохрічною) він продовжив в Одеському гуманітарно-
суспільному інституті (ОГСІ), який 1920 р. було створено на базі декількох 
структурних підрозділів трансформованих одеських вишів, у тому числі ІНУ. 
На початку літа 1921 р. Одеський губернський головний комітет професійно-
технічної та спеціально-наукової освіти (губпрофос) постановив про припи-
нення діяльності ОГСІ з 1 вересня 1921 р. та його приєднання до Одеського 
інституту народної освіти (ОІНО). До цього числа, починаючи з червня місяця, 
керівництво інституту мало провести «прискорений випуск» старших семе-
стрів на усіх відділеннях [61]. У цій ситуації 27 липня 1921 р. К. Б.-Й. Зеленев-
ський подав заяву керівництву ОГСІ про виключення його зі списків слухачів 
та повернення йому власних документів [9, арк. 5]. Паралельно з навчанням 
у різних вишах К. Б.-Й. Зеленевський не покидав працю в університетський 
бібліотеці, де від 1917 до 1922 рр., унаслідок карколомних суспільно-політич-
них подій, зробив швидку кар’єру. За часів перебування в Одесі 1919 р. ра-
дянської влади від 6 травня до 15 серпня займав посаду старшого помічника 
біб ліо текаря [9, арк. 7; 13, арк. 1]. Із встановленням радянської влади 1920 р. 
в Одесі він став одним із біб ліо текарів (друга посада у бібліотечній ієрархії 
того часу, завідувач біб ліо теки В.-П. Н. Павловський), у 1921 р. завідував біб-
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ліографічним кабінетом [32, арк. 1, 33], а станом на березень 1922 р. – завід-
уючий відділом рідкісних історичних видань [49, с. 138]. Через не з’ясовані на 
сьогодні обставини згідно наказу Одеського губпрофосу від 11 жовтня 1922 р. 
К. Б.-Й. Зеленевського було скорочено зі штату біб ліо теки [33, арк. 86]. Його 
подальша доля невідома. Скоріш за все до часу офіційного звільнення з біб ліо-
теки він залишив Одесу, що опосередковано підтверджують слова М. В. Смир-
нова (див. дод. 1), у напряму до Польщі, бо ще у 1919 р. він отримав польське 
громадянство [9, арк. 10]. Під час нетривалого перебування у складі співробіт-
ників НБ ОНУ К. Б.-Й. Зеленевський встиг всебічно проявити себе у царині 
біб ліо текознавства. Саме йому належить перша спроба каталогізації біб ліо теки 
М. С. Воронцова 1917–1919 рр., коли він провів картковий опис її 2 043 томів 
(див. дод. 2). У 1919/20 академічному році він планував продовжити роботу за 
цим напрямом та навіть без матеріальної винагороди (див. дод. 2 і 3), що в умо-
вах складного економічного становища в країні заслуговує на окрему повагу, 
але документальні підтвердження реалізації цієї ідеї на сьогодні не виявлені. 
Додаткової уваги заслуговує той факт, що в умовах трансформації структури 
НБ ОНУ на початку 1920-х рр. К. Б.-Й. Зеленевський проявив прогресивність 
поглядів у вирішенні цього питання та, виходячи з наявних фондів біб ліо теки, 
запропонував створення відділу старовинних та рідкісних видань (див. дод. 4), 
яке було частково реалізовано керівництвом, а повноцінне втілення цієї думки 
у життя відбулося більше ніж через півстоліття.

Переломним і одним із визначальних періодів в історії формування штату 
співробітників НБ ОНУ став час наприкінці 1910-х рр., коли упродовж декіль-
кох років зберігалася складна ситуація з комплектуванням кадрового складу 
біб ліо теки. Уперше ця проблема постала у період від квітня до серпня 1919 р., 
коли значна кількість співробітників дореволюційної генерації була звільне-
на, а на їх місце було призначено нових службовців, визначальним критерієм 
компетентності у бібліотечній справі яких була підтримка радянської влади. 
Так, 17 травня 1919 р. було звільнено біб ліо текаря П. С. Шестерікова та стар-
ших помічників біб ліо текаря – І. І. Дусинського (того ж місяця заарештова-
но і розстріляно чекістами [72]) і Е. Ф. Люткевича [18, арк. 35]. На посаду 
біб ліо текаря 17 травня 1919 р. комісаром ІНУ тимчасово було призначено 
М. В. Смирнова [15, арк. 1–3, 5]. До штату біб ліо теки увійшли нові люди, не 
обізнані у бібліотечній справі – М. М. Віркау, В.-П. Н. Павловський і Ф. Є. Пе-
трунь. Усіх їх об’єднував той факт, що за фахом вони були істориками – ви-
пускниками історико-філологічного факультету ІНУ та не мали досвіду біб-
ліотечної роботи, але у майбутньому вони відіграли певну роль у розвитку 
біб ліо текознавства в Одесі.

Владислав-Петро Норбертович Павловський народився 12 лютого (31 січ-
ня) 1888 р. у родині купця 2 гільдії у містечку Куманів Волинської губер-
нії [11, арк. 4, 6, 54]. Після закінчення Острозької чоловічої гімназії 1912 р. 
вступив на історико-філологічний факультет ІНУ [іл.  1]3, де з продовженням 
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терміна навчання (у грудні 1916  р. залишено на 
один рік через ухилення від військової служби 
[11, арк. 1, 20–21, 24, 27–28]) та перервою (6 ве-
ресня 1919 р. відраховано за несплату за навчання 
[11, арк. 10, 12–13]) навчався до 1920 р. [6, арк. 2]. 
Зі встановленням у квітні 1919 р. радянської вла-
ди 5 травня його було призначено уповноваженим 
комісара Вищої школи Одеси у справах біб ліо тек 
[16, арк. 11, 38; 18, арк. 140–141, 156]. У серп-
ні 1919 р. з приходом до влади Добровольчої ар-
мії його було звільнено з посади уповноважено-
го та студентського контингенту університету. 
В 1920 р., після повторного «видворення» радян-
ською владою П. С. Шестерікова з керівної по-
сади біб ліо теки, на посаду завідувача Головної 
біб ліо теки Вищої школи Одеси було призначено 
В.-П. Н. Павловського [іл. 2] [32, арк. 1–6]. За час 
свого перебування на чолі біб ліо теки він разом з 
професорами Б. В. Варнеке, В. Ф. Лазурським і 
А. В. Флоровським навесні 1920 р. входив до скла-
ду комісії щодо обробки біб ліо теки професора І. А. Линниченка [16, арк. 114]. 
У 1920–1921 рр. В.-П. Н. Павловський за сумісництвом також викладав у де-
кількох одеських вишах – Інституті народної освіти, Археологічному інсти-
туті, Сільськогосподарському інституті, Медичному інституті [32, арк. 2, 5, 6]. 
Кар’єра В.-П. Н. Павловського закінчилася трагічно. Наприкінці грудня 
1921 р. його було заарештовано, про що 31 грудня 
1921 р. на загальних зборах (голова – біб ліо текар 
Ф. Є. Петрунь, секретар – помічник біб ліо текаря 
Ц. Ю. Авербах) колективу біб ліо теки (були при-
сутні 29 осіб) повідомив Ф. Є. Петрунь [32, арк. 4]. 
Подальша доля В.-П. Н. Павловського нам на сьо-
годні невідома.

Ще одним новим співробітником біб ліо теки 
став Федір Євстафійович Петрунь, який народив-
ся 1 березня (17 лютого) 1894 р. у с. Устя Поділь-
ської губернії у родині селянина. З отриманням 
27 (14) червня 1912 р. атестату зрілості в Одесь-
кій 3 гімназії того ж року вступив на історико-
філологічний факультет, де навчався до 1919 рр. 
[7, арк. 32; 17, арк. 6–7]. Формування його науко-
вих інтересів здійснювалося під впливом профе-
сора М. Г. Попруженка, який у квітні 1919 р. для 
написання випускного твору запропонував йому 

Іл. 1. В.-П. Н. Павловський 
1912  р. (ДАОО. Ф. 45, оп. 4, 

спр. 220, арк. 53)

Іл. 2. В.-П. Н. Павловський 
1920  р. (ДАОО. Ф. 45, оп. 4, 

спр. 220, арк. 60)
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тему «Виктор Иванович Григорович в истории изучения юга России». Згодом, 
у серпні того ж року тему випускної роботи було відкореговано – «Основные 
моменты в судьбах исторического изучения юга России» [7, арк. 29–30]. Від 
1919 р. Ф. Є. Петрунь на різних посадах (помічник біб ліо текаря, завідувач 
відділу комплектування, завідувач картографічного відділу та ін.) працював у 
НБ ОНУ та брав активну участь у реорганізації її структури у 1920-х рр. [63]. 
Представляв біб ліо теку на Першій конференції наукових біб ліо тек УСРР (Київ, 
грудень 1925 р.) і Першому всеукраїнському з’їзді бібліотечних працівників 
(Харків, 1–6 червня 1926 р.) [21, арк. 111–112]. Проводив активні наукові роз-
відки [45; 78]. У 1927–1929 рр. їздив у наукові відрядження до біб ліо тек і ар-
хівів Москви, Ленінграду і Сімферополя для ознайомлення з мапографічними 
фондами [22, арк. 15, 50]. Ф. Є. Петруню належить прерогатива у заснуванні та 
організації картографічного відділу НБ ОНУ [28, арк. 49–50].

Від 1919 р. нетривалий час [30, арк. 41 зв.; 31, арк. 6], до весни 1921 р. 
[32, арк. 1, 3, 33], помічником біб ліо текаря працював історик літератури Ми-
кола Миколайович Віркау (1892–1937). Він народився 14 (2) лютого 1892 р. 
в Одесі у родині робітників (батько працював токарем, а мати – швачкою). 
У 1913–1917 рр. навчався на словесному відділенні історико-філологічного 
факультету ІНУ. З першого курсу під керівництвом професора О. В. Ристен-
ка (1880–1915) почав вивчати теорію давнього періоду книжкової та народної 
словесності. Працюючи у бібліотеці, сортував реквізовані книги біб ліо тек лік-
відованих навчальних закладів міста: Кадетського корпусу, Інституту шляхет-
них дівчат, ОВЖК, 2-ї гімназії. Згодом почав викладати у різних навчальних 
закладах Одеси.

Отже, у 1919 р. стався перший період кардинальних змін кадрового складу 
НБ ОНУ, що було пов’язано із суспільно-політичними змінами в країні. Винят-
ком цього факту стало те, що поповнення штату біб ліо текарів відбулося саме 
за рахунок фахових істориків – випускників історико-філологічного факульте-
ту ІНУ.

Наступним скрутним періодом в історії НБ ОНУ в контексті формування 
штату був час 1920–1923 рр. У 1920 р. з приходом до влади більшовиків від-
булася трансформація бібліотечної мережі Одеси. У середині 1920 р. з приєд-
наними до НБ ОНУ біб ліо тек ОВЖК, Кадетського корпусу, Єпархіальної семі-
нарії, Інституту шляхетних дівчат, Вищого міжнародного інституту [70, с. 19] 
її кадровий склад поповнили їх працівники, а вона стала центром бібліотеч-
ної мережі Вищої школи Одеси. Упродовж 1920-х рр. неодноразово змінюва-
лася назва університетської біб ліо теки. У 1921 р. вона була перейменована в 
Головну біб ліо теку Вищої школи Одеси, з 1923 р. носила назву Центральної 
науково-навчальної біб ліо теки, а з 1924 р. – Центральна наукова біб ліо тека, 
у 1930 р. – Державна біб ліо тека (після об’єднання з публічною біб ліо текою) 
[63, с. 29].

Модернізація бібліотечної сфери Одеси вимагала забезпечення її штату ква-
ліфікованими кадрами. У перші роки радянської влади робота НБ ОНУ припа-
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дала на перманентну ротацію кадрів співробітників. На 1 січня 1921 р. до шта-
ту входило 37 осіб [32, арк. 1]. З числа дореволюційних співробітників у ньому 
продовжували працювати тільки двоє: М. В. Смирнов і Л. К. Брун. Решта були 
звільнені, у тому числі й один із «ветеранів» – П. С. Шестеріков. М. В. Смир-
нов довго не пропрацював у бібліотеці, займаючи посаду завідувача відділу 
навчальних посібників для студентів. 31 січня 1923 р. він звільнився з біб ліо-
теки (див. дод. 1), в якій працював з 1907 р. та перейшов до Публічної біб-
ліо теки на посаду завідуючого відділом книгокористування [33, арк. 90]. Від 
весни 1920 р. до кінця грудня 1921 р. завідувачем біб ліо теки був В.-П. Н. Пав-
ловський. В умовах постійної ротації кадрів біб ліо теки впродовж 1921 р. до її 
складу увійшли представники нової генерації вчених, які були студентами або 
випускниками історико-філологічного факультету ІНУ.

Формування професійних навиків у НБ ОНУ здобув Яків Зейликович Бер-
ман (1889–1973). У 1913 р. він закінчив юридичний факультет Київського уні-
верситету. Вищу історичну освіту почав здобувати 24 серпня 1918 р. на істо-
ричному відділенні історико-філологічного факультету ІНУ [3, арк. 5, 7, 10], а 
здобув її 1925 р. на соціально-історичному відділенні факультету професійної 
освіти ОІНО [29, арк. 1–2]. З 1920 р. Я. З. Берман працював біб ліо текарем Го-
ловної біб ліо теки, а 8 квітня 1921 р. його було переведено на ту саму посаду до 
біб ліо теки ОІНО [25, арк. 1, 5]. Згодом послідовно він займав посади співробіт-
ника (1921), завідувача підвідділу складів (з 4 липня 1922 р.), помічника завід-
увача відділу книгоутворення (від 2 жовтня 1922 до 1923 рр.) [33, арк. 72, 85]. 
У січні 1923 р. перейшов до Публічної біб ліо теки [51].

З грудня 1920 р. в НБ ОНУ почав працювати Йосиф Мовшевич Троцький 
(1897–1970, з 1938 р. Тронський), який посів посаду помічника завідувача від-
ділу поповнення [27, арк. 5, 8]. На той час він був професорським стипендіа-
том кафедри класичної філології ОГСІ, на яку його 
було зараховано за поданням професора Б. В. Вар-
неке ще за часів існування ІНУ після отримання ви-
щої освіти у жовтні 1919 р. [іл. 3]. У 1921–1923 рр. 
послідовно він обіймав посади класифікатора з 
історико-літературно-лінгвістичного циклу наук 
[32, арк. 1, 3, 5], завідувача алфавітного каталогу 
відділу поповнення, завідуючого бібліографічним 
відділом (листопад 1922 – 10 вересня 1923 рр.). 
Проводив інструкторсько-методичну, класифіка-
ційну, історико-бібліографічну роботу та 1920 р. 
взяв участь у складанні Всеросійського зведеного 
каталогу іноземної періодики. На початку вересня 
1923 р. виїхав до Петрограду, де продовжив свою 
професійну діяльність [59].

На початку 1921 р., між 1 січня та 1 березня, на 
посаду бібліотечного техніка дублетного підвідді-

Іл. 3. Й. М. Троцький 1919 р. 
(ДАОО. Ф. 45, оп. 5, спр. 13260, 

арк. 43)
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лу (завідувач В. В. Смирнов) НБ ОНУ було прийнято Наталію Сергіївну Кат-
кову [32, арк. 1, 3, 33–34], яка народилася 1 листопада (20 жовтня) 1899 р. у 
родині полковника. У 1916 р. вона закінчила загальний курс Одеської жіночої 
гімназії, засновану А. В. Горьєвою, із золотою медаллю, а у 1917 р. закінчила 
восьмий додатковий педагогічний клас зі спеціальним вивченням російської 
мови і математики [19, арк. 5, 9, 11]. У 1917 р. Н. С. Каткова вступила на істо-
ричне відділення історико-філологічного факультету ОВЖК [19, арк. 5, 9, 11]. 
Унаслідок трансформації мережі вищої школи Одеси, вищу освіту вона вже 
отримувала в ОІНО. Станом на 29 вересня 1921 р. у штатному розкладі НБ 
ОНУ Н. С. Каткова займала посаду помічника біб ліо текаря [32, арк. 5–6], ста-
ном на вересень 1923 р. – посаду біб ліо текаря [34, арк. 2–3].

З жовтня 1921 р. до 1930 р. на різних посадах (біб ліо текар, старший біб ліо-
текар, асистент-консультант, завідувач відділу) у НБ ОНУ працював Герборд 
Данилович Штейнванд. Він народився 17 (5) травня 1896 р. у родині євангеліст-
сько-лютеранського пастора у с. Вормс Херсонської губернії. У 1915 р. закінчив 

Рішельєвську гімназію із золотою медаллю [іл.  4], 
а у 1915–1920 рр. з перервою (від  6 (19) червня 
1916 р. до 24 квітня (7 травня) 1917 р. проходив 
військову службу) навчався на класичному від-
діленні історико-філологічного факультету ІНУ 
[8, арк. 2, 14, 28]. У 1921–1922 рр. був студентом 
Одеського археологічного інституту, а з 1922 р. до 
1924 р. – студент ОІНО [67]. За час роботи у біб-
ліотеці він підготував до видання монументальну 
бібліографічну роботу, зміст якої зводився до де-
тального та насиченого анотаціями і довідками 
історичного характеру опису усіх періодичних ви-
дань, що виходили в Одесі у роки революцій і гро-
мадянської війни (1917–1921) [79, с. 101]. Ця книга 
була опублікована як перший том «Праць Наукової 
біб ліо теки», редактором і автором вступної статті 
став директор біб ліо теки, професор С. Л. Рубін-

штейн. У 1932 р. Г. Д. Штейнванд став завідувачем міжбібліотечного абоне-
менту єдиної Одеської державної біб ліо теки. Його багаторічна праця у галузі 
бібліотечної справи була припинена арештом 28 грудня 1933 р., а 26 лютого 
1934 р. він був засуджений на п’ять років до виправно-трудових таборів [67].

Поповнення штату НБ ОНУ на початку 1920-х рр. новими кадрами призве-
ло до того, що упродовж 1921 р. на 7 (≈ 47 %) з 15 провідних посадах (завід-
увач біб ліо теки, 6 біб ліо текарів, 8 помічників біб ліо текарів) працювали фахові 
історики – К. Й. Зеленевський, Н. В. Леплявкіна, Н. С. Каткова, В.-П. Н. Пав-
ловський, Ф. Є. Петрунь, Й. М. Троцький, Г. Д. Штейнванд. При тому, що інші 
8 з 15 посад займали – 2 філологи, 1 філософ (разом 20 %) і 5 осіб (40 %), які 
не мали вищої освіти [32, арк. 6–6 зв.]. Отже, на початку 1920-х рр. поповне-

Іл. 4. Г. Д. Штейнванд 1915 р. 
(ДАОО. Ф. 45, оп. 1, спр. 1125, 

арк. 34)
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ння кадрового складу НБ ОНУ здійснювалося виключно за рахунок студентів 
або випускників історико-філологічних факультетів колишніх ІНУ та ОВЖК, 
що демонструє універсальність та наближеність їх міжгалузевої освіти до про-
філю бібліотечної справи.

Початок 1920-х рр. був складним для співробітників НБ ОНУ у соціально-
економічній площині. Часта відсутність фінансування, продуктів харчування, 
опалення та інших речей повсякденного споживання [53], що не сприяло нор-
мальному функціонуванню біб ліо теки, у першу чергу вплинуло на стан здоров’я 
деяких представників її кадрового складу. З наявних історичних джерел відо-
мо, що унаслідок складних економічних умов у країні узимку 1921–1922 рр. 
багато працівників хворіли, через що не з’являлися на службу. Наприклад, у 
січні 1922 р. значна кількість працівників біб ліо теки мала велику кількість 
пропусків робочих днів: 34-річний завідувач біб ліо теки В.-П. Н. Павловський 
(23 пропуски з 24 робочих днів); біб ліо текарі – 27-річний К. Й. Зеленевський 
(13 з 24), 34-річна Н. В. Леплявкіна (8) і 42-річний І. С. Мільман (12); помічни-
ки біб ліо текарів – 35-річна Л. К. Брун (9), 20-річна Н. М. Грінберг (5), 22-річна 
Н. С. Каткова (9), 25-річний Г. Д. Штейнванд (5); бібліотечні техніки – 67-річ-
на Є. В. Попова (7), 65-річний І. Ф. Бондаренко (8), 19-річна Є. Л. Сахарова 
(12) та ін. З числа адміністрації та провідних працівників біб ліо теки жодного 
робочого дня у січні 1922 р. не пропустили 42-річна секретар Л. М. Бєляєва 
і 28-річний біб ліо текар Ф. Є. Петрунь [33, арк. 9]. Статистичні дані демон-
струють, що складні умови повоєнного повсякденного життя після провальної 
внутрішньої політики «воєнного комунізму» підривали фізичне здоров’я й мо-
лодих людей, імунна система яких як правило міцніше ніж у людей старшого 
віку. Погіршення фізичного стану службовців біб ліо теки відбувалося не тільки 
узимку, а й навесні. Наприклад, 22-річна помічниця біб ліо текаря Н. С. Каткова 
22 травня 1922 р. подала заяву на ім’я директора, де вказувала, що «Вследствие 
сильного упадка сил не могу являться на службу в течении нескольких дней» 
[33, арк. 65]. За тиждень до цього – 15 травня 1922 р. через хворобу не зміг 
вийти на роботу 27-річний К. Й. Зеленевський, а 16 травня того ж року через 
сильну втому і запаморочення він пішов з роботи [33, арк. 66]. Подібні заяви 
службовців біб ліо теки були нормою для того часу.

Унаслідок перманентного стану ротацій штат НБ ОНУ на 19 грудня 1921 р. 
склав 40 осіб [32, арк. 6–6 зв.]. Кількісне поповнення співробітників біб ліо-
теки у цілому було позитивною рисою, але з однією ключовою проблемою – 
якість освітнього рівня більшості кадрів. У цей час, як ми вже згадували вище, 
6 представників (40 %) 15 провідних посад кадрового складу мали середню 
освіту, тоді як серед інших 25 службовців більшість не мали й середньої осві-
ти. Питання підвищення освітнього цензу серед співробітників біб ліо теки було 
одним з найактуальніших на той час. Враховуючи не усвідомлення і нерозумін-
ня проблеми на тлі впровадження загальної ідеології домінування диктатури 
пролетаріату центральні органи не брали її до розгляду. Спроба вирішення цієї 
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проблеми була зроблена на місцевому рівні. Так, завідувач відділом книгообі-
гу Н. В. Леплявкіна і завідувач відділом поповнення Ф. Є. Петрунь 1922 р. в 
«Проекті організації бібліотечної роботи Головної біб ліо теки Вищої школи» 
акцентували увагу на «якісний підбір співробітників», про необхідність «за-
лучення до роботи в книгосховищах кваліфікованих, інтелігентних, із серед-
нім освітнім цензом співробітників» [63, с. 45–47]. Частково вирішення цієї 
проблеми було здійснено несподіваним шляхом – черговою ротацією кадрів, 
яка відбулася після 12 лютого 1923 р., коли Президія Українського головного 
комітету професійно-технічної та спеціально-наукової освіти затвердила штат 
НБ ОНУ в кількості 15 осіб [63, с. 31]. Унаслідок цього від 12 лютого до 10 ве-
ресня 1923 р. (дата звільнення Й. М. Троцького) та від 15 вересня 1923 р. (дата 
зарахування І. Я. Фааса) до 4 вересня 1924 р. у кадровому складі біб ліо теки 
з 15 співробітників 2 особи (≈ 13 %) мали нижчу освіту, 5 (≈ 33 %) – серед-
ню, 8 (≈ 54 %) – вищу [34, арк. 2, 5, 92]. До Н. С. Каткової, Н. В. Леплявкі-
ної, Ф. Є. Петруня, Й. М. Троцького, Т. З. Ходжаш і Г. Д. Штейнванда при-
єдналися С. Л. Рубінштейн, Й. Л. Вайнштейн, І. Я. Фаас. Усі вони отримали 
освіту в класичних європейських університетах (відповідно – Марбурзький, 
Новоросійський і Київський) та були вченими-гуманітаріями. Наукові інтереси 
С. Л. Рубінштейна й І. Я. Фааса постійно перетиналися з багатьма суміжними 
дисциплінами історичної науки, а Й. Л. Вайнштейн був «чистим» істориком.

Важливу роль у налагодженні плідної діяльності НБ ОНУ у 1920-х рр. 
відіграв Йосип Лейбович Вайнштейн (1894–1980), який народився у Бенде-
рах. У 1915 р. закінчив одеську приватну чоловічу гімназію І. Р. Раппопорта, 
а у 1915–1919 рр. навчався на історико-філологічному факультеті ІНУ [іл.  5]. 
З  17 червня 1919 р. – професорський стипендіат кафедри загальної історії ІНУ. 
У 1920–1921 рр. магістерську програму продовжував опрацьовувати в ОГСІ, а 

у 1921–1922 рр. в ОІНО [65]. Від 1923 до 1933 рр. 
працював в НБ ОНУ, де по черзі займав посади за-
відувача бібліографічним відділом (з 1923 р.), вче-
ного секретаря, заступника директора та директора 
(1931–1933 рр.) [76, с. 119]. У 1925 р. йому було до-
ручено проведення роботи щодо відновлення пере-
рваних у попередні роки у наслідок зміни держав-
ного устрою в країні наукових зв’язків та обміну 
виданнями з біб ліо теками та науковими установами 
Парижу [35, арк. 66]. У 1927/28 академічному році 
він перебував у науковому відрядженні, працюю-
чи в архівах і біб ліо теках Москви і Ленінграду для 
продовження наукової роботи у галузі бібліографії 
та остаточного опрацювання матеріалів щодо іс-
торії Великої Французької революції [22, арк. 15]. 
Й. Л. Вайнштейн заклав традиції вивчення іменних 

Іл. 5. Й. Л. Вайнштейн 1915 р. 
(ДАОО. Ф. 45, оп. 5, спр. 2124, 

арк. 32)
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фондів НБ ОНУ, зокрема Воронцовського і Строганівського, що, починаючи з 
1920-х рр., є одним з пріоритетних напрямів науково-дослідницької діяльнос-
ті співробітників біб ліо теки наступних поколінь. Декілька праць він присвя-
тив постаті О. Г. Строганова та його участі у розвитку просвітництва в Одесі. 
Й. Л. Вайнштейн став автором перших ґрунтованих розвідок щодо історії уні-
верситетської біб ліо теки та її музею книги. Посилення комуністичного пану-
вання на початку 1930-х рр. позначилося негативним чином на стані науки, 
особливо її гуманітарних галузей. Унаслідок цього у 1935 р. Й. Л. Вайнштейн 
звільнився з біб ліо теки та виїхав з Одеси [65].

Недовгий час у бібліотеці працював Іван Якович Фаас, який народився 
13 (1) січня 1894 р. в одній з станиць Області Війська Донського у родині юрис-
та німецького походження Якова Вільгельмовича Фааса, однією з посад якого 
на початку ХХ ст. була посада товариша прокурора Тифліської судової пала-
ти [1, арк. 6–11]. Середню освіту І. Я. Фаас отримав у Київській 1 гімназії, яку 
закінчив у 1911 р. із золотою медаллю. У 1911–1915 рр. він навчався на юри-
дичному факультеті Київського університету, який закінчив з дипломом 1 сту-
пеню. Після закінчення університету його було залишено на кафедрі римсько-
го права для підготовки до професорської діяльності [23, арк. 11]. Станом на 
27 липня 1918 р. він займав посаду молодшого асистента кафедри римського 
права [2, арк. 1–3]. У 1918 р. склав екзамен на науковий ступінь магістра рим-
ського права, а після прочитання двох пробних лекцій отримав наукове звання 
приват-доцента [23, арк. 11]. У 1919 р. І. Я. Фаас, за спогадами С. Я. Борово-
го [46, с. 142–143], разом з київськими колегами (М. П. Алексєєвим, С. С. Дло-
жевським, В. І. Селіновим та ін.) перебрався до Одеси. Він був серед тієї неве-
ликої кількості представників наукової інтелігенції, яка відступала на південь з 
наближенням до Києва більшовицьких військ. Відповідно до історичних дже-
рел уперше ім’я І. Я. Фааса в інтелектуальному просторі Одеси згадується у 
1921 р., коли він зайняв посаду вченого секретаря Одеського губернського ко-
мітету охорони пам’ятників мистецтва і давнини. У 1921–1923 рр. працював 
позаштатним викладачем в ОІНО, де викладав курс «Грецькі та римські право-
ві старожитності» [23, арк. 11]. 1 червня 1923 р. його було звільнено з викла-
дацького складу [62, с. 145, 314], тому з 15 вересня 1923 р. він переходить на 
роботу до НБ ОНУ на посаду вченого секретаря [34, арк. 2–3, 5, 92]. Працю-
ючи у бібліотеці, він опублікував, на думку С. Я. Борового, «зразковий опис» 
[46, с. 142] 35 інкунабул, що зберігалися у бібліотеці [82]. Основу цієї колекції 
склали 30 інкунабул з біб ліо теки знаного історика права, сенатора Р. М. Губе, 
яку у 1868 р. придбав ІНУ, а професор Ф. І. Леонтович того ж року провів її 
огляд та для Ради університету підготував звіт [82, с. 69]. З 1924 р. І. Я. Фаас 
віддав перевагу викладацькій діяльності в Одеському інституті народного гос-
подарства [69].

Таким чином, у період 1921–1923 рр. на провідні посади НБ ОНУ прийшло 
виключно 7 фахівців-гуманітаріїв (Я. З. Берман, Й. Л. Вайнштейн, Н. С. Катко-
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ва, С. Л. Рубінштейн, Й. М. Троцький, І. Я. Фаас, Г. Д. Штейнванд), серед яких 
5 було «чистих» істориків. Саме це кадрове поповнення біб ліо теки на чолі з 
директором С. Л. Рубінштейном дало поштовх для потужного розвитку її інф-
раструктури у 1920-х рр.

Паралельно з ротацією штату співробітників у НБ ОНУ відбувався процес 
налагодження функціонування і розвитку її інфраструктури. Інтенсивно розро-
блялися питання каталогізації та класифікації друкованої продукції, організа-
ції бібліотечних фондів, збільшення кількості працівників біб ліо теки. У най-
коротші терміни зусиллями значно скороченого і оновленого колективу посту-
пово налагоджувалася робота біб ліо теки. Як наслідок у структурі біб ліо теки 
були організовані Музей книги, відділ україніки (в історичних джерелах також 
зустрічаються інші варіанти назви цього структурного підрозділу НБ ОНУ – 
відділ «Ucrainiсa», відділ українознавства, український відділ), картографіч-
ний кабінет і кабінети марксизму. Для забезпечення плідного функціонуван-
ня нових структурних підрозділів біб ліо теки С. Л. Рубінштейн запрошував на 
нові вакантні посади представників викладацького складу вищої школи Оде-
си, а саме провідного вишу – ОІНО. Майже всі викладачі, які поповнили штат 
співробітників біб ліо теки у другій половині 1920-х рр. (третій період рота-
ції штату) за фахом були історики – В. Я. Герасименко, К. О. Копержинський, 
М. М. Петринський (за виключенням мовознавця М. М. Семенова).

З 1925 р. у НБ ОНУ працював Микола Миколайович Петринський, який 
народився 29 (17) грудня 1890 р. в Одесі. У 1908 р. він закінчив Одеську 3 гім-
назію, а у 1908–1917 рр. з перервами (у 1912–1913 і 1915–1916 рр. проходив 
військову повинність) навчався на історико-філологічному факультеті ІНУ [іл. 
6]. У 1920–1921 рр. був професорським стипендіатом кафедри російської істо-
рії історико-соціологічного відділення ОГСІ, а у 1921–1922 рр. – аспірант істо-

ричного відділення факультету професійної освіти 
ОІНО. У першій половині 1920-х рр. викладав іс-
торію у школах Одеси. У НБ ОНУ послідовно за-
ймав посади наукового співробітника, завідувача 
відділу поповнення [66]. У 1927/28 навчальному 
році їздив у наукове відрядження до Києва, Мо-
скви і Ленінграду для ознайомлення з діяльністю 
місцевих біб ліо тек та роботи з архівними матеріа-
лами з історії революційного руху в Україні та Ро-
сії [22, арк. 11, 13, 15]. М. М. Петринський є одним 
із упорядників двох бібліографічних покажчиків 
щодо революційних рухів в Одесі в ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. [44; 68]. Одну з своїх студій присвя-
тив історії провідної біб ліо теки Одеси [73]. У дру-
гій половині 1920-х рр. – 1930-х рр. викладав у 
різних одеських вишах, одним з них був Одеський 

Іл. 6. М. М. Петринський  
1915 р. (ДАОО. Ф. 45, оп. 4,  

спр. 228, арк. 8а)
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філіал Харківського бібліотечного інституту, де вів курс з історії СРСР. Актив-
на педагогічна і наукова діяльність М. М. Петринського була перервана 28 лю-
того 1938 р., коли його було заарештовано органами НКВС за звинуваченням 
у діяльності в «контрреволюційній, військово-націоналістичній, есерівській, 
терористичній організації». 31 березня 1938 р. М. М. Петринського засуджено 
до розстрілу, який було здійснено 19 квітня того ж року [66].

У 1926 р. до штату службовців НБ ОНУ увійшов Костянтин Олександро-
вич Копержинський (1894–1953), випускник історико-філологічного факуль-
тету Петроградського (Санкт-Петербурзького) університету (1918). У 1918–
1922 рр. викладав у середніх навчальних закладах і на педагогічних курсах 
Кам’янець-Подільська. З 1925 р. – викладач, а з 1927 р. – позаштатний про-
фесор ОІНО [47]. Короткий термін перебування К. О. Копержинського в Одесі 
(1925–1928) пов’язаний як з викладанням в ОІНО, так й з роботою у НБ ОНУ, 
де він завідував відділом україністики («Ucrainiсa»). Основними темами його 
досліджень були бібліографія та історія української книги в Одесі [54]. Також 
від 1925 р. до 1928 р. очолював Одеське українське бібліографічне товариство. 
У 1927/28 навчальному році їздив у наукове відрядження до Києва і Ленінгра-
ду для продовження бібліографічних розвідок попередніх студій [22, арк. 15]. 
Незважаючи на нетривале перебування в Одесі, К. О. Копержинський провів 
плідну наукову роботу. Він зробив огляд видань Одеського наукового товари-
ства [55] та інших бібліографічних матеріалів, статей та рецензій. Написав пе-
редмову до покажчика «Михайло Коцюбинський» [56], де виклав свій погляд 
щодо методики складання персональних покажчиків. На основі картотеки біб-
ліо теки склав бібліографічний огляд українського наукового літературознав-
ства за 1917–1927 рр. [57]. Приділяв увагу історії української бібліографії.

Після від’їзду 1928 р. К. О. Копержинського з Одеси до Києва посада за-
відувача відділу «Ucrainiсa» деякій час залишилася вакантною. Декілька мі-
сяців цей відділ очолював мовознавець, історик мови і літератури Микола 
Матвійович Семенов (1893–1963). Він був родом з Володимира, де народився 
24 (12) жовтня 1893 р. у родині доктора медицини. Середню освіту отримав у 
Московській другій гімназії (1912), а вищу – на історико-філологічному фа-
культеті Московського університету (1918), який закінчив з дипломом першого 
ступеню. Вільно володів понад 15 мовами (слов’янські, германські, романські, 
давні). З 1918 р. й до часу початку роботи у НБ ОНУ працював у навчальних 
закладах різних рівнів Києва, Кам’янець-Подільського, Одеси [26, арк. 3, 25]. 
24 грудня 1928 р. «згідно його власної заяви» про хворобу М. М. Семенова було 
звільнено з посади завідувача відділу «Ucrainiсa» [22, арк. 62–63]. У 1930-х рр. 
був репресований. Після звільнення викладав у Воронезькому університеті. 
Переважною тематикою наукових праць М. М. Семенова були історія окремих 
прийменникових конструкцій, головним чином у мові старовинних грамот і 
творів І. П. Котляревського, а також оглядів правописних проблем і літератури 
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української та кримськотатарської мов, переклади І. Я. Франка [26, арк. 29–31]. 
З 1944 р. в еміграції, помер у Нью-Йорку.

Наступником М. М. Семенова на посаді завідувача відділу «Ucrainiсa» став 
історик літератури та журналістики Володимир Якович Герасименко, якого 
було призначено наказом по НБ ОНУ від 5 березня 1929 р. [22, арк. 61, 64]. Він 
народився 27 (15) липня 1895 р. у с. Вовковинці колишнього Літишоського по-
віту Подільської губернії (тепер смт. Летичівського району Хмельницької об-
ласті) у родині робітників. У 1914 р. за конкурсним іспитом В. Я. Герасимен-
ко вступив до Миколаївського учительського інституту, який закінчив у 1917 р. 
Того ж року він вступив на історико-філологічний факультет ІНУ, а через рік 
перевівся на той же факультет Київського університету. У 1919–1922 рр. продо-
вжив навчання на історико-філологічному факультеті Кам’янець-Подільського 
державного українського університету (1921 р. реорганізованого в Інститут на-
родної освіти), який закінчив по філологічному відділу факультету професій-
ної освіти. Від 1919 до 1924 рр. В. Я. Герасименко працював викладачем од-
разу в декількох навчальних закладах Кам’янець-Подільська. У серпні 1924 р. 
він переїхав до Одеси, де відразу його було призначено викладачем україн-
ської мови робітфаку ОІНО [60]. Його діяльність у бібліотеці була нетривалою. 
13 вересня 1929 р. В. Я. Герасименка було заарештовано за звинуваченням у 
справі «одеської філії» «СВУ» [64]. 24 березня 1930 р. було оголошено звинува-
чувальний вирок: «із-під варти звільнити та вислати до північного краю стро-
ком на три роки» [60].

Отже, і третій період (друга половина 1920-х рр.) поповнення штату НБ 
ОНУ демонструє, що за рахунок фахівців-гуманітаріїв, а саме у першу чергу 
вчених-істориків, здійснювалося підсилення кадрового складу та підвищення 
її функціональної діяльності.

У період 1930-х – на початку 1940-х рр. ротація кадрового складу НБ ОНУ 
здійснювалася за рахунок випускників, нашвидкуруч організованих бібліотеч-
них курсів та інститутів, які не відповідали рівню вищих навчальних закладів. 
Враховуючи заідеологізованість усіх сфер життя у період 1930-х рр., часу по-
силення тоталітарного режиму в країні, то домінуючими критеріями у підго-
товці біб ліо текарів було насадження панівної марксистсько-ленінської ідеї у 
розбудові майбутньої соціалістичної держави, що не сприяло оволодінню на-
виками професійної діяльності.

Унаслідок формування у 1920-х рр. в Одесі розвинутої інфраструктури бі-
бліотечної мережі значна кількість одеських біб ліо текарів, які у цей час по-
чинали у ній свій шлях та сформувалися як висококваліфіковані фахівці бі-
бліотечної сфери, згодом продовжили свою діяльність в інших біб ліо теках 
СРСР, де і застосували свої професійні навички. Наприклад, Й. М. Троцький 
(Тронський) свій досвід привніс у роботу Державної публічної біб ліо теки імені 
М. Є. Салтикова-Щедріна (Ленінград), де служив від 23 червня 1924 р. та прой-
шов шлях кар’єрними сходами від помічника біб ліо текаря до консультанта із 
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загальних питань класифікації. У червні 1930 р. він увійшов до складу комісії 
з реорганізації структури біб ліо теки за функціональним принципом, але вже у 
грудні був переведений до відділу обробки, де очолив групу з систематизації. 
У 1930-х рр. у Державній публічній бібліотеці імені М. Є. Салтикова-Щедріна 
(Ленінград) певний час працював і Я. З. Берман. Також «одеський» досвід бі-
бліотечної діяльності з часом використовував Й. Л. Вайнштейн. Декілька років 
він завідував біб ліо текою Ленінградського державного університету. З вересня 
до листопада 1929 р. вченим керівником біб ліо теки Інституту Маркса-Енгельса 
при ЦВК СРСР працював І. С. Вугман, який пізніше очолював фундаментальну 
біб ліо теку Московської сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва, 
був співробітником Інституту біб ліо текознавства, Всесоюзної книжкової пала-
ти, Державної біб ліо теки СРСР імені В. І. Леніна, одним із перших професорів 
кафедри біб ліо текознавства Московського бібліотечного інституту.

Починаючи з кінця 1920-х рр. та упродовж 1930-х рр., у системі освіти і 
нау ки поступово наростали тоталітарні методи керування. У цих умовах жерт-
вами репресій ставали тисячі провідних фахівців у різних галузях знань. Не 
обійшли стороною трагічні події й склад НБ ОНУ. Серед її співробітників, що 
працювали у різні часи у бібліотеці, були репресовані Я. З. Берман, М. М. Вір-
кау, В. Я. Герасименко, К. О. Копержинський, М. М. Петринський, Ф. Є. Пе-
трунь, М. М. Семенов, Г. Штейнванд та ін. (на зламі 1980-х – 1990-х рр. усі 
вони були реабілітовані). Внаслідок загрози бути заарештованим відповідно 
1930 р. і 1935 р. штат НБ ОНУ покинули С. Л. Рубінштейн і Й. Л. Вайнштейн. 
Отже, десятиліття комуністичного панування негативно позначилися на ста-
ні науки, особливо гуманітарної галузі, зокрема історичної науки. При цьому 
найбільшу втрату ця галузь знань понесла у 1920-х – 1940-х рр., коли в резуль-
таті організованого більшовиками масового терору були «зацьковані» фізич-
ними та моральними переслідуваннями тисячі представників інтелектуальної 
спільноти, у тому числі представники одеської наукової корпорації.

Державна політика щодо особливостей формування кадрів НБ ОНУ та бі-
бліотечної галузі у цілому на території Російської імперії / СРСР у першій по-
ловині ХХ ст. полягала у доведенні того, що у процесі реформування систе-
ми науково-освітніх установ вони поступово ставали об’єктом ідеологічної бо-
ротьби влади, яка базувалася на класовому підході. У цей час біб ліо теки пере-
живали перехідний період, коли влада реформувала всі сфери освіти, підводячи 
їх під свої ідеологічні стандарти. До основних об’єктивних факторів, що впли-
вали на діяльність співробітників біб ліо теки, відносяться: суспільно-політична 
та соціально-економічна ситуації. Ротація кадрового складу НБ ОНУ прово-
дилась безпосереднім керівництвом на місці, а не з боку центральних органів 
влади, при відсутності принципів, методів або пріоритетних напрямів у цій по-
літиці. Ситуація ускладнювалася постійною зміною кадрів у бібліотечному се-
редовищі, скороченням числа професіоналів, за рахунок омолодження кадро-
вого складу особами без вищої і середньої освіти (не говорячи про спеціаль-
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ну бібліотечну освіту), зниження оплати праці. Формування кадрового резерву 
НБ ОНУ проводилось без конкурсної основи та без оцінки результатів профе-
сійної службової діяльності за допомогою проведення атестації або кваліфіка-
ційного іспиту. У цьому питанні своєрідною «паличкою-виручалочкою» були 
історики, які упродовж 1920-х рр. склали основу штату співробітників біб ліо-
теки та відігравали знакову роль у розвитку її інфраструктури та методологіч-
ної і науково-організаційної діяльності. Таким чином, у 1920–1930-х рр. в умо-
вах реформування радянською владою бібліотечної сфери, підганяючи її під 
свої ідеологічні стандарти, одним із векторів поповнення її кадрового складу 
стали вчені-історики, які зробили вагомий внесок у формування і становлен-
ня радянського біб ліо текознавства. Упродовж 1920-х – 1940-х рр. деякі одесь-
кі вчені-історики активно поєднували методико-педагогічну роботу в різних 
вишах Одеси з плідною науково-дослідною діяльністю у біб ліо теках, зокрема 
НБ ОНУ, одними з векторів якої були бібліографічні та історико-краєзнавчі на-
прями. У цілому кваліфікація біб ліо текаря не залежить від фаху і діючого по-
літичного режиму, а головним ознаками формування професійних якостей біб-
ліо текаря є здібності, властивості характеру та морально-етичні норми кожної 
окремої людини. Наслідками жорстокої політики радянської влади стали нега-
тивні процеси у бібліотечній сфері, які у деякій мірі поступово доводиться лік-
відовувати на сучасному етапі.
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ка відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків С. А. Желяскову, головному 
спеціалісту Відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків О. Г. Гейтан; співро-
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РОЛЬ ОДЕССКИХ УЧЕНЫХ-ИСТОРИКОВ В РАЗВИТИИ 
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В статье на фоне общественно-политических трансформаций первой полови-
ны ХХ в. продемонстрирована роль одесских ученых-историков в развитии 
инфраструктуры Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) универ-
ситета и библиотековедения в целом. Исследование посвящено изучению при-
забытых личностей работников Научной библиотеки, которые в эпоху ради-
кальных изменений государственного устройства и общества сыграли важную 
роль в развитии библиотечного дела. Прослежено судьбы служащих библиоте-
ки на фоне общественно-политических перипетий указанного периода.

Ключевые слова: Научная библиотека, Одесский университет, сотрудники, 
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THE ROLE OF ODESSIAN SCIENTISTS-HISTORIANS IN  THE 
DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF THE 
SCIENTIFIC LIBRARY ODESSA (NOVOROSSIYSK) UNIVERSITY 
IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY

Summary
The complex contemporary issues in Ukraine related to the reform of education 
and science, calls refer to the experience of past years, for example, the first third 
of the twentieth century. During this period, one of the best in the world, scientific 
and educational systems of the Russian empire, as a result of the socio-political and 
socio-economic transformations in the first half of the twentieth century, was in a 
state of permanent reorganization. One aspect of this policy was the Research Library 
of the Odessa (Novorossiysk) University, which is a leader in the development of 
higher education and research in Europe.
The multi-faceted and productive activities of the library for nearly two hundred 
years is due to its employees that support the continuity of library science, continue 
the work of those who stood at the origin of the library, developing and realizing its 
objectives, and in general contribute to the development of education and science, 
the need to further improve their role in society. In this regard, the reconstruction and 
understanding the fate of the library staff in one of the hardest periods of national 
history is a scientific challenge.
Under current conditions in the context of the revision of the provisions of the 
preceding conceptual historiography using new sources and methods of research 
have the opportunity to objectively analyze in the context of the history of the library 
operation of power in relation to its employees and their fate in the first third of the 
twentieth century. Allocation study the fate of the library staff in a separate subject 
of historical research allows us to determine their role in the development of library 
infrastructure against the socio-political changes and the impact of these processes 
on the life of members of the scientific intelligentsia.
Scientific literature directly dealing with the problems of this study to quantify the in-
significant. Mostly it works on the history of the Research Library, and biographical 
articles on the lives of individual employees of the library. The sources of informa-
tion for this survey were the archival materials and publications of researchers. The 
article is based on the basic methodological principles of historical science: histori-
cism, scientific objectivity in covering the systemic historical facts and events. Used 
chronological, typological, comparative methods of historical knowledge, classifica-
tion and systematization of historical sources and bibliographic material. Analysis of 
the source base was carried out using the methods of sources and archival heuristics.
The scientific novelty of the results shows that the paper is the first general study of 
the history of the fate of the library staff, presented in the context of socio-political 
development of the country. First analyzed and put into scientific circulation lesser 
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known archival sources that contribute to the study of the development of library 
infrastructure, the fate of its individual employees.
Scientific-theoretical and practical significance of the study is that the results sig-
nificantly enrich the knowledge of the source base of library history in Ukraine, 
reproduce the main trends and characteristics of this process in the Research library 
remodel biography of its employees. The article contributes to the development of 
objective scientific concepts and views on the scope of the phenomenon of the li-
brary as an important source for studying various aspects of the life and activities of 
the company.

Key words: Scientific Library, Odessa University, staff, librarians, library science, 
infrastructure.
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Додатки
Додаток 1

Заява М. В. Смирнова директору Головної бібліотеки Вищої школи професору 
С. Л. Рубінштейну від 19 травня 1923 р. [33, арк. 103–103 зв.]

Директору Главной библиотеки Высшей школы
профессору С. Л. Рубинштейну

б[ывшего] сотрудника
той же библиотеки
Смирнова Н. В.

Заявление
Прослужив во вверенной Вам библиотеке с 1907 года, я в феврале месяце сего года перешел на 

другую службу. Начиная с сентября месяца прошлого года мне, как и прочим служащим библиоте-
ки, заработная плата выплачивалась только частично. При уходе своем из библиотеки я вопрос об 
уплате мне полностью всей причитающейся заработной плате не поднимал, основываясь на том, 
что не было, откуда ее заплатить. В настоящее время в библиотеке не только полностью и во время 
выплачивается заработная плата всем сотрудникам, но и получается определенная сумма денег на 
операционные расходы.

Имея необходимость в отдыхе по слабому здоровью, я желал бы выехать на время отпуска из 
Одессы и очень было бы кстати получить из операционных сумм неполученную мною по Главной 
библиотеке Высшей школы заработанную плату с сентября месяца по январь по тем разрядам и став-
кам, по которым я первоначально должен был бы получить, находясь на службе в Главной библио-
теке Высшей школы.

Мне кажется, что моя просьба не вышедшая за пределы чрезмерных требований, а вполне уме-
ренна, законна и выполнима, так как, с одной стороны был уже случай выплаты полностью заработ-
ной платы уехавшему сотруднику библиотеки (тов[арищу] Зеленевскому), а с другой стороны, я про-
шу выплатить мне сумму денег с сентября по январь – по ведомостям, а не по курсу рубля.

 19 мая 1923 г[ода]
Ник[олай] Смирнов [підпис]

Додаток 2

Звіт бібліотекаря К. Б.-Й. Зеленевського
про каталогізацію бібліотеки М. С. Воронцова (вересень 1919 р.) [18, арк. 192–192 зв.]

Отчет о каталогизации воронцовской библиотеки
Настоящий отчет подводит итог всей моей работы по каталогизации воронцовской библиотеки 

в пределах двух академических г.г.[годов] – 1917/18 и 1918/19. В течении 1917/18 ак[адемического] 
г[ода] работа протекала более или менее нормально, но в 1918/19 ак[адемическом] г[оду] я, испытывая 
лично материальные стеснения, мог посвятить этой работе лишь несколько недель. Эти оговорки я 
считаю необходимыми, дабы числовым итогам моей работы не придавалось значение постоянных 
средних коэффициентов, характеризующих интенсивность работы при вполне нормальных услови-
ях, т[о] е[сть] в атмосфере общественного спокойствия и порядка и за справедливое вознаграждение.

За вышеуказанное время составлена подробная карточная опись, согласно схеме, описанной в 
отчете за первый год – 1917/18 –, шести шкафов: 6/1, 6/2, 6/3, 6/А, 6/В и 6/5, в каких оказалось 2 043 
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тт[томов] (всего в воронцовской библиотеке – 34 720 томов); соответствующее этим книгам коли-
чество карточек в имеющемся карточном алфавитном каталоге б[иблиоте]ки равно 902; в моей же 
описи карточек оказалось 2 054. Следовательно, при тщательном составлении каталога воронцов-
ской б[иблиоте]ки количество названий, в ней содержащихся, должно приблизительно соответство-
вать количеству томов и быть вдвое [підкреслено К. Б.-Й. Зеленевським] больше [...] зафиксирован-
ного числа названий в имеющемся карточном каталоге, которое равно 15 210, т[о] е[сть] превысит 
30 000. Сделанное мною до сих представляет, следовательно, 1/15 долю всей работы полной подроб-
ной описи воронцовской библиотеки. Предоставляя на усмотрение историко-филологического фа-
культета вопрос о желательности продолжения этой работы, я могу взять на себя изготовление в те-
чении 1919/20 ак[адемического] года 2 000 карточек.

Одесса, сентябрь 1919 г[ода]
Казимир Иосифович Зеленевский [підпис]

Додаток 3

Заява студента історико-філологічного факультету ІНУ К. Б.-Й. Зеленевського
керівництву історико-філологічного факультету ІНУ від 20 вересня 1919 р.

щодо продовження каталогізації бібліотеки М. С. Воронцова [4, арк. 6–6 зв.]

Историко-филологическому факультету Новороссийского факультета

Заявление
Студента того же фак[ультета]

К. И. Зеленевского

В дополнение представленному мною отчету по каталогизации воронцовской библиотеки на-
стоящим честь имею обратить внимание факультета на то обстоятельство, что взяться за эту рабо-
ту меня побуждали исключительно следующие причины: 1) приобретение основательного навыка в 
библиотечной технике вообще и особенно в той области ее, которая требует специальной научной 
подготовки, т[о] е[сть] в деле каталогизации; 2) оказавшаяся возможной разработка воронцовской 
библиотеки, как единственное средство для приобретения такого навыка при отсутствии в нашей 
университ[етской] биб[лиоте]ке, как и вообще в русских университетах, практического стажа с по-
следующими экзаменами для библиотечных работников; 3) научное значение данной работы по при-
ведению в известность и систематизированный вид сотен ценных изданий для всех, посвящающих 
себя изучению исторических дисциплин преподавателей и студентов нашего университета. В виду 
того, что приобретенные мною знания и опыт в библиотечном деле дали мне возможность применить 
их для обеспечения себе постоянного заработка (я состою ныне библиотекарем Политехнического 
института), вопрос о дальнейшем вознаграждении моей работы, в виду недостатка средств у универ-
ситета в данный момент, может быть совершенно устранен, ибо по совокупности выше указанных 
причин и твердого моего желания посвятить себя библиотечному делу в том виде, в каком оно пре-
следует задачи непрерывного совершенствования технического и научно-библиографического аппа-
рата специальных и общих научных библиотек, – я готов свою работу по каталогизации воронцов-
ской библиотеки в размерах, указанных в отчете, в течение 1919–20 ак[адемического] года выполнить 
безвозмездно.

20–ІХ–19 г[ода]
Казимир Зеленевский [підпис]
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Додаток 4

Записка бібліотекаря К. Б.-Й. Зеленевського від 24 лютого 1922 р. щодо формування скорочено-
го штату Головної бібліотеки Одеського губпрофосу [33, арк. 26–26 зв.]

К вопросу о выработке нового сокращенного штата служащих
Главной библиотеки Губпрофобра

Записка
библиотекаря К. Зеленевского

В предложенном библиотекарем Ф. Е. Петрунем детальном проекте конструкции отделов по-
полнения и книгооборота при новом штате предусматривается полная ликвидация справ[очно]-
библиографического отдела и распределение его функций между выше указанными отделами. В виду 
того, что организацией этого отдела должна была быть удовлетворена насущная необходимость сис-
тематической каталогизации исключительных по своей научной ценности коллекций Воронцов-
ской и Строгоновской, а также и вообще старинных и редких изданий из всех фундаментальных 
отделов библиотеки такая ликвидация справочно-библиографического отдела предрешает самым 
неблагоприятным образом вопрос о библиографическом описании этих фондов. Между тем, важ-
ность такой научной работы было сознаваема уже в дореволюционное время, когда по предложению 
ист[орико]-филологического факультета для выполнения этой работы было приглашено специальное 
лицо, а также отмечалось в эпоху советского строительства (см[отри] анонимную статью «Реформы 
выс[шей] школы и универс[итетская] библиотека» в «Бюллетенях» Сквуза, в № 1 за 1919 г.) и, нако-
нец, в настоящий момент в докладе проф[ессора] Д. К. Третьякова, представленном коллегии Губ-
наробраза в январе месяце сего года. Поскольку доминирующей опедепцией при нынешнем сокра-
щении штатов является возврат к нормам дореволюционного времени в области внутренней би-
блиотечной работы, полное забвение каталогизации старинных и редких изданий представляло-бы 
несомненный шаг назад по отношению даже требованиям к библиотечной каталогизации, какие при 
старом режиме предъявлялись научными органами университета Правлению его возглавлявшему.

В силу выше изложенных соображений считаю своим профессиональным долгом в качестве 
ответственного библиотечного работника настаивать всячески на необходимости введения в новые 
штаты, как бы они не были значительны количественно, должность заведующего отделом старинных 
и редких изданий [підкреслено К. Й. Зеленевським].

Одесса, 24 февраля 1922 г[ода]
Библиотекарь К. Зеленевский [підпис]
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ПРАВОВІ ФОНДИ ТА КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНИХ БІБ ЛІО ТЕК: 
ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК

У статті досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід юридичних біб ліо-
тек, що поєднують традиційні для біб ліо теки функції з функціями галузевих 
інформаційних центрів. Проаналізовано особливості формування колекцій та 
специфіку наповнення правових фондів, їх накопичення, зберігання й ефек-
тивного використання. Розглянуто реалізацію та забезпечення доступу до 
структурованої та ретроспективної правової інформації юридичними біб ліо-
теками.

Ключові слова: юридична біб ліо тека, правові колекції, інформаційні центри

В сучасному світі основними характеристиками політико-правової інфор-
маційної взаємодії є масштабність інформаційних потоків та їх зростаюча ін-
тенсивність. Важливим учасником цього процесу є біб ліо теки, що активізують 
діяльність у сфері акумуляції правових документів як історико-теоретичного 
наповнення, так і інструментального характеру – інформації, одержуваної в 
процесі правотворчості та правореалізації, а також інших інформаційних ре-
сурсів суміжного змісту. Сьогодні активно розвиваються юридичні біб ліо теки, 
що поєднують традиційні для біб ліо теки функції з функціями галузевих ін-
формаційних центрів. Політико-правове інформування у вітчизняному біб ліо-
текознавстві досліджувалося у працях Т. Гранчак [3], Н. Іванової [4], Ю. Поло-
винчак [5], М. Вилегжаніної [2], В. Бабича [1], І. Шульги [6]. 

Щодо зарубіжних біб ліо тек, то однією з найпотужніших із них, що має на 
меті, зокрема, і правове інформування, є Біб ліо тека Конгресу Сполучених Шта-
тів Америки (англ. Library of Congress, LOC) – національна біб ліо тека США, 
у складі якої ще в 1832 р. створено Юридичну біб ліо теку. Конгрес заснував 
Юридичну біб ліо теку, визнаючи необхідність вільного доступу до юридичних 
матеріалів. За час існування Юридична біб ліо тека Конгресу стала найбільшою 
у світі біб ліо текою правових документів, з колекцією понад 2 650 000 томів, 
які за минулі сто з лишнім років охоплюють практично всі юрисдикції у світі. 
Така увага до правової інформації і формування відповідних колекцій поясню-
ється тим, що Конгрес США декларує верховенство права як «одного із стовпів 
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суспільства». З початку створення Юридична біб ліо тека була покликана нада-
вати Конгресу США і Верховному суду доступ до актуальної і точної правової 
та дослідницької інформації. З часом місія біб ліо теки була розширена за раху-
нок долучення до роботи з фондами біб ліо теки інших частин владних структур 
США, громадськості та світової юридичної спільноти. Сьогодні місію Юри-
дичної біб ліо теки реалізовують близько 100 юристів, біб ліо текарів, інших фа-
хівців і допоміжного персоналу, які забезпечують доступ до структурованої та 
ретроспективної правової інформації, здійснюють дослідження та аналіз, ви-
користовуючи її колекцію. Біб ліо тека також надає цінну довідкову допомогу 
науковому співтовариству й практикуючим юристам США та світу.

Якісна правова інформація також відіграє важливу роль у розв’язанні ба-
гатьох глобальних, економічних, політичних, екологічних та інших проблем 
нашого часу. Основоположним принципом роботи Юридичної біб ліо теки Кон-
гресу є надання точної, достовірної й авторитетної правової інформації. Ді-
яльність біб ліо теки базується також на важливості та усвідомленні того, що 
загальний доступ і розуміння права відіграє важливу роль у сприянні миру і 
демократії. Завдяки науковим підходам, відтак високій якості роботи і здатнос-
ті адаптуватися до вимог сучасності, використовуючи нові технології, Юри-
дична біб ліо тека відіграє ключову роль в аналітичному забезпеченні владних 
структур, юристів-практиків та наукових досліджень та акумулює досвід пра-
вотворення для збереження і використання цінної спадщини для майбутньо-
го. Колекція біб ліо теки з понад 2,6 млн томів зробила Юридичну біб ліо теку 
Конгресу життєво важливим центром досліджень та науки. У контексті запро-
вадження нових технологій зростає кількість цифрових ресурсів, доступних 
на сайті без обмежень на їх використання. Різноманітні звіти, електронні екс-
понати та інформаційні бюлетені за темами правового змісту структуровані 
для національної і міжнародної аудиторії. Юридична біб ліо тека акумулює до-
кументи національного права США (федеральних та законодавчих штатів) та 
законодавство усіх країн і правових систем світу, зберігаючи на паперових й 
електронних носіях. Збереження ресурсів передбачає систематизацію, а також 
підготовку матеріалів для переведення в електронний формат та надання до-
кументів на запити користувачів.

Зокрема, на сайті біб ліо теки у вільному доступі представлені аналітичні 
огляди, що стосуються актуальних юридичних тем (Current Legal Topics), юри-
дичних новин і подій у всьому світі (Global Legal Monitor), поповнюваних ін-
формацією з Глобальної мережі правової інформації (Global Legal Information 
Network) – міжнародно-правової бази даних з офіційними повнотекстовими 
документами, опублікованими мовою оригіналу. Біб ліо тека задля задоволен-
ня потреб громадськості в інформаційно-аналітичних матеріалах юридичного 
характеру надає онлайн-доступ до історичних юридичних документів у рубри-
ці «Століття законотворення для нової нації» (Century of Lawmaking for a New 
Nation). Також, враховуючи величезні обсяги глобальної правової інформації 
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та виходячи з необхідності забезпечення наукових досліджень різних напря-
мів у галузі права, Юридична біб ліо тека Конгресу надає науково-методичну 
допомогу. Зокрема, її фахівцями було розроблено загальне керівництво до Гло-
бальної мережі правових досліджень (Global Legal Information Network), ме-
тою якого є забезпечення додаткової ідентифікуючої інформації щодо публіка-
цій з конкретної правової тематики: містить посилання на джерела, збірники, 
цитати, періодичні видання (індекси і бази даних), словники, інтернет-ресурси, 
безкош товні громадські веб-сайти тощо. Юридична біб ліо тека Конгресу надає 
правову інформацію та коментарі рекомендованих ресурсів з юридично зна-
чущих питань і подій. Крім того, Юридична біб ліо тека Конгресу продовжує 
оцифровувати правові та законодавчі матеріали, щоб допомогти користувачам 
отримати онлайн-доступ до важливих історичних документів у рубриці «Сто-
ліття законотворчості», що містить повнотекстові версії законів, законопроек-
тів і резолюцій, договорів, дебатів і журналів перших 43 з’їздів; «Слухання у 
Конгресі США» – повнотекстовий доступ до історичних слухань Конгресу з 
різних тем; «Юридичні блоги», доступ до веб-архівів з більше ніж 100 юридич-
них блогів. Також електронне зібрання містить рідкісні матеріали про А. Лін-
кольна, Д. Адамса та ін.

Загальнодоступна система «THOMAS» працює у Юридичній бібліотеці з 
1995 р., за допомогою якої можна одержати повні тексти законів, обговорю-
ваних законопроектів, протоколів засідань Конгресу, звітів його комітетів, на-
віть тексти матеріалів, підготовлених Дослідною службою Біб ліо теки Конгре-
су. Варто також взяти до уваги досвід функціонування іншої системи – Гло-
бальної мережі законодавчої інформації (GLIN), що забезпечує обмін текстами 
законів та інших правових документів між парламентами 35 країн.

Поряд із Біб ліо текою Конгресу важливими суб’єктами політико-правової 
комунікації у США є біб ліо теки юридичних коледжів, що працюють не лише 
для забезпечення освітнього процесу, а і наукових досліджень, виступають ін-
формаційними центрами для акумуляції офіційної інформації, професійної ко-
мунікації юристів. Серед них – Юридичні біб ліо теки Гарвардського та Калі-
форнійського університетів, що належать до найбільших академічних юридич-
них біб ліо тек у світі. Як правило, біб ліо теки юридичних коледжів створюва-
лись одночасно з навчальними закладами, щоб забезпечити студентам повний 
доступ до різноманітних фондів юридичної літератури. Це дозволило сформу-
вати до нинішнього часу потужні ретроспективні та спеціальні колекції. Зокре-
ма, Гарвардська історична колекція права, яка, завдяки початковим фондам і 
постійному придбанню, збереженню та забезпеченню доступу до матеріалів, 
що документують історію права є однією з найповніших в світі колекцій науко-
вих матеріалів для вивчення юридичної історії. 

Історична колекція Юридичної біб ліо теки Каліфорнійського університету 
значним чином базується на переданій у 1952 р. Ллойдом Маккалоу Роббінсом 
одній з кращих колекцій літератури з порівняльного, міжнародного, цивільно-
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го права і прав людини в світі, зокрема, і рідкісними книгами та рукописами 
з цивільного та релігійного права. Колекція містить середньовічні рукописи, 
інкунабули, інші стародруки, які стосуються цивільного, релігійного права, що 
охоплює канонічне право римської, грецької і англіканської церков, єврейсько-
го та ісламського права, а також світського права. Крім того, серед цих назв 
є великі колекції з порівняльного права, юриспруденції і юридичної історії в 
цілому з акцентом на континентальній Європі. 

Еволюція фондів біб ліо тек юридичних коледжів відбувалась через постійне 
поповнення та оновлення, акумуляцію різноманітної літератури та документів 
для задоволення потреб юридичних шкіл. На 80-ті рр. ХХ ст. для більшості 
юридичних біб ліо тек припадає значна реорганізація. Йдеться, в першу чергу, 
про забезпечення роботи біб ліо тек новими технологіями; нова реорганізація 
у перших десятиліттях ХХІ ст. була спрямована вже не на технічне переосна-
щення, а оновлення стратегічного бачення розвитку біб ліо тек. Так, Юридич-
на біб ліо тека Гарвардської школи права переглянула тоді свої завдання для 
більшої ефективності, що дозволило розширити бібліотечні послуги і продов-
жувати відповідати новим вимогам. Біб ліо тека зробила акцент на емпіричному 
сприянні досліджень, зборі міждисциплінарних і міжнародних матеріалів для 
підтримки програм коледжу. 

Біб ліо тека Гарвардського юридичного коледжу при формуванні фондів ви-
ходить із принципу вичерпності за географічною ознакою: біб ліо тека докладає 
всіх зусиль, щоб забезпечити своїх користувачів як мінімум колекцією осно-
вного первинного права як сучасного, так й історичного, щодо кожної з юрис-
дикцій в світі.

Важливим завданням Біб ліо теки є забезпечення безперервного доступу і 
довгострокового зберігання юридичних матеріалів. Пріоритетність акумуляції 
та збереження для різних юрисдикцій залежить від їх здатності зберегти свої 
дані: Біб ліо тека активно збирає та зберігає опубліковані правові матеріали з 
тих юрисдикцій, де акумуляція та збереження доступу до правових ресурсів 
ще не підтримуються у стабільному форматі. Для тих юрисдикцій, де вже ви-
роблені надійні заходи збереження, біб ліо тека покладається на доступ у циф-
рових і електронних форматах. 

Важливо відзначити, що більшість юридичних академічних біб ліо тек США 
є учасниками федеральної депозитарної бібліотечної програми (FDLP) – 
Federal Depository Library Program. Ця урядова програма створена, щоб пу-
блікації федерального уряду США були доступні для громадськості на безо-
платній основі. Станом на червень 2008 р. налічувалося 1252 депозитарних 
біб ліо тек у Сполучених Штатах Америки і її територій. А «урядове видання» 
визначається в Кодексі США як «інформаційне видання, яке видається в якос-
ті окремого документа за рахунок уряду, або відповідно з вимогами закону» 
(44 USC 1901).
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Хоча в Україні відсутня така потужна традиція інформаційного супроводу 
юридичної освіти, що притаманна США, біб ліо теки вітчизняних юридичних 
вишів працюють за аналогічними принципами. Наприклад, Наукова біб ліо тека 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в силу осно-
вної функції – забезпечення навчального й наукового процесу юридичного про-
філю має фонд, що нараховує понад 1 млн 437 тис. примірників видань із права 
та суміжних дисциплін та надає доступ до сучасної колекції книг, яка сформо-
вана у рамках європейських проектів та програм з порівняльного правознав-
ства, законодавства країн Європейського Союзу, міжнародної судової практики 
тощо. Значна увага у формуванні й представленні фонду приділяється історії 
вітчизняної та світової правової думки: систематизоване зібрання історико-
правової тематики біб ліо теки налічує понад 42 тис. одиниць зберігання. 

З точки зору акумуляції документів правового змісту уваги заслуговує ді-
яльність Національної юридичної біб ліо теки (НЮБ) Національної біб ліо теки 
України імені В. І. Вернадського (НБУВ) як наукового підрозділу, покликаного 
сприяти ефективному використанню правових інформаційних ресурсів, а та-
кож ресурсів, суміжних за своєю змістовною основою з правовими. Національ-
на юридична біб ліо тека НБУВ забезпечує представлення ресурсів, що містять 
правову інформацію (сукупність документованих або публічно оголошених ві-
домостей про право, його систему, джерела, реалізацію, правовідносини, пра-
вопорядок, правопорушення і боротьбу з ними тощо), і доступ до них. 

Реагуючи на вимоги часу, НЮБ постійно акумулює документально-інфор-
маційні ресурси на всіх видах носіїв, здійснює їх систематизацію та обробку 
для ефективного використання та вироблення нових, потрібних суспільству та 
державі знань. Також шляхом представлення Національною біб ліо текою Укра-
їни імені В. І. Вернадського масиву законодавства в історичному та сучасному 
контексті; професійних коментарів та роз’яснень до міжнародного законодав-
ства та законодавства України; статистичної та іншої інформації правового ха-
рактеру; навчальної та монографічної юридичної літератури, систематизованої 
за галузями права; фахової наукової періодики та науково-практичної літера-
тури, матеріалів судової практики тощо відбувається популяризація правових 
знань. Згадані джерела інформації представлені в розділі «Право» систематич-
ного карткового та електронного каталогу НБУВ; матеріалах фонду ООН та 
інших спеціалізованих фондах, базах оцифрованих ресурсів юридичного на-
пряму; електронній базі авторефератів дисертацій наукового напряму «Юри-
дичні науки» та реферативній базі даних розділу «Держава і Право. Юридичні 
науки». Реалізуючи навігаційну функцію фондами правової інформації НБУВ, 
підрозділи юридичної біб ліо теки працюють над забезпеченням ефективного 
доступу до наукового та документного, інформаційно-аналітичного ресурсу, 
необхідного для реалізації правових відносин, суміжної інформації у межах 
НБУВ: доведення до користувачів, у тому числі й фахівців-юристів, інформації 
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про зміст правових ресурсів у фондах біб ліо теки, оцифрування та представлен-
ня історичних документів правового характеру. 

У контексті інформаційно-аналітичного супроводу конституційного про-
цесу в Україні Національною юридичною біб ліо текою було створено інфор-
маційний ресурс для накопичення, зберігання й ефективного використання 
різноманітних колекцій електронних документів, що системно представляють 
конституційне законодавство України та зарубіжних країн, конституційний 
процес в Україні та зарубіжних країнах; конституційне право України; ді-
яльність органів державної влади, політичних партій, громадських організа-
цій, наукового та експертного середовища та осіб, які пов’язані з реалізацією 
ідеї модернізації та вдосконалення Конституції України. У режимі постійного 
оновлення надаються матеріали, що висвітлюють як історію конституційного 
процесу в світі, так і національну конституційну традицію; історичні тексти та 
чинні конституції країн світу; актуальні проблеми реформування Основного 
закону Української держави.

Поряд із цим метою НЮБ є забезпечення розширеного доступу всіх кате-
горій користувачів до правової та політико-, економічно-, соціально-правової 
інформації з використанням фондів правової інформації, а також електронних 
інформаційних потоків. Таким чином, НЮБ у правових комунікаціях пред-
ставлена насамперед діяльністю щодо зберігання та надання доступу до пра-
вової інформації; вивченням інформаційних потреб фахівців правової сфери і 
суміжних напрямів діяльності; організацією доступу до вітчизняних і зарубіж-
них інформаційних правових ресурсів; інформаційно-правовим забезпеченням 
правотворчого процесу органів державної влади різних рівнів; здійсненням ін-
формаційно-аналітичної діяльності. 

Варто зауважити, що в Національній юридичній бібліотеці Національної 
біб ліо теки України імені В. І. Вернадського також проводиться робота щодо 
формування електронної біб ліо теки рідкісних і цінних юридичних видань. Ре-
алізація цього проекту дасть змогу «забезпечити збереження та водночас увес-
ти в науковий обіг унікальні документи, що становлять історичну й культурну 
цінність не тільки для України, а й для світової спільноти». 

Отже, розглянутий досвід діяльності біб ліо тек, на які покладено функції 
акумуляції правових ресурсів, дозволяє говорити про активну участь у цій ін-
формаційній діяльності двох типів біб ліо тек: урядових, або таких, що за стату-
сом національних зберігають та надають доступ до документів державної ваги, 
здійснюють інформаційний супровід політико-правових процесів; інший тип 
юридичних біб ліо тек – академічні, що одночасно із забезпеченням навчально-
го процесу виступають центрами правової інформації не лише для універси-
тетських громад, а й для професійних спільнот, регіональних органів влади, 
громадянського суспільства.
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ПРАВОВЫЕ ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
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В статье исследован зарубежный и отечественный опыт юридических библио-
тек, объединяющих традиционные для библиотеки функции с функциями от-
раслевых информационных центров. Проанализированы особенности форми-
рования коллекций и специфика наполнения правовых фондов, их накопление, 
хранение и эффективное использование. Рассмотрены реализация и обеспече-
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юридическими библиотеками.

Ключевые слова: юридическая библиотека, правовые коллекции, информа-
ционный центр.

O. О. Pestretsova,
Junior researcher
The National Law Library 
of the Vernadsky National Library of Ukraine, 
3, Holosiivskiy Prospect, Kyiv, 03039, Ukraine,
tel.: (044) 524 17 70
e-mail: Pestretsovich@mail.ru

LEGAL FUNDS AND COLLECTIONS OF MODERN LIBRARIES: 
FORMATION, DEVELOPMENT

Summary
One of the promising areas in the work of modern libraries that combine the 
traditional functions of the library with the functions of industry information centers 
is legal informing and information support of the law-making process.
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The globalization of the economy and political integration raise the issue not just 
about accumulation, processing, storage of national legal information, but also 
about the importance of literature collections on legal comparativistics, information 
support of transnational law.
The article deals with the experience of foreign and domestic law libraries. Much 
attention is given to the main tasks and forms of legal libraries work, formation and 
development of legal funds and literature collections.
The libraries that are charged with the functions the accumulation of legal resources 
suggests the active participation in this informational activity of the two types of 
libraries: the government libraries with the status of national that provide access 
to documents of national importance, carry out information support of political 
and legal processes. Another type of law libraries – academic, which providing 
the educational process and at the same time are centers of legal information, not 
only for the university community, but also for professional communities, regional 
authorities, civil society.
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ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОПЕЧИТЕЛІВ 
ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 
ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Метою статті є аналіз на основі матеріалів масиву опублікованих джерел, 
що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету, і архівних документів Державного архіву Одеської області та 
Російського державного історичного архіву головних напрямків діяльності у 
перший половині ХІХ ст. попечителів Одеського навчального округу: Н. Ф. По-
кровського, Д. М. Княжевича, М. М. Бугайського. Методи біографістики, 
історико-порівняльний метод, комплексний аналіз свідоцтв історичних дже-
рел дозволяє дослідити віхи життя та діяльності попечителів, досягнення і 
недоліки їх роботи в Одеському навчальному окрузі, виявити особистий вне-
сок кожного в розвиток освіти у регіоні.

Ключові слова: М. М. Бугайський, Г. П. Волконський, Д. М. Княжевич, 
Н. Ф. Покровський, Одеський навчальний округ, попечитель, початкові і 
середні навчальні заклади, преса, Рішельєвський ліцей, цензурний комітет.

Одеський навчальний округ був восьмим навчальним округом у російській 
моделі розвитку освіти, що сформувалася в першій половині XIX ст. На по-
чатку століття умовою заснування навчального округу в регіонах Російської 
імперії була наявність університету. Проте поряд з університетами наказом 
1803 р. створювалися навчальні заклади нового типу – ліцеї. Першим таким 
навчальним закладом стало Ярославське вищих наук училище, більш відоме 
під назвою Демидівський ліцей. Другим, але більш престижним, був відкри-
тий у 1811 р. Царськосельський ліцей. Наступним став заснований в Одесі у 
1817 р. Рішельєвський ліцей, який найближчим часом набув статусу головно-
го навчального закладу південних губерній, що і дало йому можливість стати 
основою новоствореного навчального округу.

30 липня 1830 р. був виданий наказ про заснування Одеського навчально-
го округу. Спочатку йому підпорядковувалися лише навчальні заклади Одеси. 
Проте вже восени того ж року почався процес розширення території округу. 
Наказом від 8 листопада 1830 р. до його складу увійшла Бессарабська область, 
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9 грудня 1832 р. – Херсонська і Таврійська губернії, 30 травня 1833 р. – Кате-
ринославська губернія. 

Першим попечителем Одеського навчального округу був Никифор Федо-
рович Покровський (1779–1838). Виходець із сім’ї священика, він закінчив 
Астраханську гімназію, потім Московський університет, після чого служив у 
департаменті міністра військово-морських сил. Перейшовши на службу в Мі-
ністерство народної просвіти, Н. Ф. Покровський в лютому 1810 р. став дирек-
тором училищ Ярославської губернії. За спогадами колег, він був успішним ке-
рівником і досвідченим педагогом [15, с. 4–7]. У період створення «подвійно-
го міністерства» – Міністерства духовних справ і народної просвіти, яким ке-
рував О. М. Голіцин, влітку 1817 р. Н. Ф. Покровський був призначений на-
чальником 4-го відділення департаменту духовних справ. 7 червня 1829 р. він 
був переведений на посаду директора одеських училищ, що дозволило йому 
у період заснування навчального округу в Одесі стати його першим попечи-
телем. Саме на період його діяльності прийшлося розширення і становлення 
Одеського навчального округу. Сфера повноважень попечителів в першій тре-
тині ХІХ ст. була обмежена діяльністю училищних комітетів, що створювали-
ся при університетах і, по суті, керували навчальними закладами округу. Попе-
чителі не мали розпорядливої влади і, спостерігаючи за виконанням розпоря-
джень міністра, лише передавали йому звіти і доклади керівництва університе-
ту і училищного комітету, до яких найбільш старанні з них додавали свої мір-
кування, зауваження і доповнення. 

Н. Ф. Покровський більш широко розумів обов’язки попечителя. В одному 
зі своїх перших звітів до міністерства він констатував, що в 1832 р. в Одесі, 
окрім Рішельєвського ліцею, гімназії і училищ при ньому, діяли лише: 1 дівоче 
училище, 1 грецьке комерційне училище, 1 єврейське училище, 4 приватні чо-
ловічі пансіони і 4 жіночі приватні пансіони. Ще гірше зі сферою освіти було 
в інших містах краю. У Бессарабської області діяли 6 повітових, 1 парафіяльне 
училище, грецька школа та пансіон і 30 приватних навчальних закладів з ма-
лою кількістю учнів [5, арк. 110–116]. Попечитель розпочав роботу по розши-
ренню низки навчальних закладів у регіоні.

Уже в перші роки служби на тій посаді Н. Ф. Покровський зосередив ува-
гу на аналізі стану діючих навчальних закладів Новоросійського краю. З цією 
метою він здійснював короткострокові й тривалі поїздки по містах округу. Ча-
сом, щоб подібні ревізії були ефективні, попечитель вважав за доцільне «роз-
ділити огляд на дві поїздки, а саме: в одну поїздку оглянути училища херсон-
ські, катеринославські та таврійські; в іншу – бессарабські» [8, арк. 9]. Зокре-
ма, по завершенню ревізії навчальних закладів округу в 1833 р. Н. Ф. Покров-
ський констатував: «Між гімназіями по досягненням навчання займає перше 
місце Комерційна Таганрозька, за нею – Катеринославська; Херсонська, хоча 
і не заслуговує невигідних зауважень, проте вимагає нагадування про кращий 
стан» [8, арк. 9]. Попечитель зазначив також задовільний стан парафіяльних і 
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повітових училищ в Олександрії (Херсонська губернія), у Бахмуті (Катеринос-
лавська губернія), в Маріуполі, Феодосії та Керчі (Таврійська губернія). Однак, 
на думку Н. Ф. Покровського, Оріхівське училище в Таврійській губернії «в де-
яких відносинах несправне» [8, арк. 10].

Особливу занепокоєність попечителя викликав матеріальний стан виклада-
чів і службовців, які працювали в парафіяльних і повітових училищах: «Полу-
денний край, що славиться достатком, для наших чиновників весь (крім Кате-
ринослава) дуже бідний, і вони всюди терплять нужду крайню, а коли ще не-
щастя голоду поширювалося на цей край, то особливо обтяжені сімейством, 
піддавалися цим злидням ще більш» [8, арк. 14]. Підводячи підсумки ревізії, 
попечитель констатував слабкість матеріальної бази більшості навчальних за-
кладів [8, арк. 13], на стабілізації та зміцненні якої він сконцентрував свої зу-
силля.

25 червня 1835 р. було затверджено нове положення про навчальні округи. 
Середні навчальні заклади були вилучені з ведення університетів, а управління 
ними цілком зосередилося в руках попечителів та їх рад. Повноваження попе-
чителя були істотно збільшені [4, арк. 5–23]. На цьому етапі помітно активізу-
валася діяльність Н. Ф. Покровського. Він зробив серйозні кроки до розширен-
ня мережі парафіяльних і повітових училищ, поліпшення їх фінансового ста-
ну. Навчальні заклади регіону гостро потребували коштів, які могли бути отри-
мані від приватних осіб. У зв’язку з цим попечитель прагнув виявити механіз-
ми активізації благодійних пожертвувань. Н. Ф. Покровський і місцева адміні-
страція бачили такі важелі в заохоченнях різного роду, які і справді збільшили 
кількість бажаючих допомогти навчальним закладам. Імена добродійників пу-
блікувалися на сторінках регіональної преси, деякі з них отримували урядові 
нагороди. Наприклад, одеський купець М. О. Крамарьов у 1836 р. був нагоро-
джений медаллю за пожертви на користь Рішельєвського ліцею [9, арк. 17–19]. 
Такі заохочення піднімали статус філантропа в очах громадськості, роблячи 
доброчинність престижною. 

Діяльність Н. Ф. Покровського залишила помітний слід в історії головно-
го навчального закладу краю – Рішельєвського ліцею. Всебічно вивчивши стан 
справ у ньому, попечитель здійснив у ліцеї низку перетворень: розширив обсяг 
викладання багатьох предметів, взяв під контроль виконання викладачами сво-
їх обов’язків і дисципліну ліцеїстів. Н. Ф. Покровський висунув ідею реоргані-
зації цього навчального закладу з метою наблизити його до вищої ланки в сис-
темі освіти тієї пори – університету, і неухильно відстоював її перед централь-
ною і місцевою владою. За його ініціативи було підготовлено статут 1837 р., 
що істотно підвищив статус ліцею.

Іншим напрямком діяльності Н. Ф. Покровського на посаді попечителя ста-
ло заснування Одеського цензурного комітету. Зі створенням централізованої 
системи цензури на основі цензурного статуту 1828 р. і підпорядкуванням її 
Міністерству народної просвіти, попечителі почали відігравати важливу роль 
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у керівництві місцевими цензурними комітетами. Згідно цензурного статуту, 
центральним цензурним органом у країні було Головне управління цензури в 
Петербурзі. В університетських центрах Російської імперії були створені під-
леглі йому Московський, Віленський, Дерптський, Казанський і Харківський 
цензурні комітети. У портових містах Ризі, Вільно і Одесі, що мали торговель-
ні контакти з іноземними державами, була введена посада окремого цензора з 
внутрішньої і зовнішньої цензурі. Обов’язки окремого цензора в Одесі були 
покладені на професора Рішельєвського ліцею І. І. Дубровича. Однак масив 
роботи окремого цензора в портовому місті виявився таким величезним, що 
впоратися з ним одній людині було не під силу. У донесенні до Петербургу 
Н. Ф. Покровський зазначав, що до Одеси щорічно надходить близько 25 тис. 
книг на іноземних мовах [3, арк. 2]. Попечитель звернувся у міністерство с 
проханням збільшити штат одеських цензорів, або, що краще, заснувати місце-
вий цензурний комітет.

18 червня 1831 р. почав свою роботу Одеський цензурний комітет, головою 
якого був призначений Н. Ф. Покровський. Надалі Одеським цензурним комі-
тетом постійно керував попечитель навчального округу, як того вимагав цен-
зурний статут. Одеський цензурний комітет став одним з головних суб’єктів 
управління системи періодичної преси південних територій. Н. Ф. Покров-
ський, як голова Одеського цензурного комітету, не тільки не перешкоджав, а 
всіляко сприяв виходу нових видань, підтримував добрі стосунки з видавцями 
і редакторами місцевої преси. 

Зробивши чимало для розвитку освіти і періодики в Одесі, Н. Ф. Покров-
ський в червні 1837 р. в зв’язку з погіршенням здоров’я вийшов у відставку і 
переїхав до Криму, де прожив останній рік свого життя.

Наступним попечителем Одеського навчального округу став Д. М. Княже-
вич (1788–1844). Він народився у Петербурзі в дворянській сім’ї вихідців з 
Сербії. Д. М. Княжевич, як і його брати Олександр і Владислав, з юних років 
серйозно захоплювався літературною творчістю. Він рано почав друкувати свої 
твори в столичній пресі. Успішно складалася службова кар’єра Д. М. Княжеви-
ча. Більше тридцяти років він працював у Міністерстві фінансів, у 1831 р. по-
сів посаду директора Департаменту державного казначейства. Декілька років 
за завданням міністерства працював за кордоном. Після повернення на бать-
ківщину, з 1824 р. по 1827 р. він був віце-губернатором Петербургу. В 1837 р. 
Д. М. Княжевич перейшов на службу в Міністерство народної просвіти, і в цьо-
му ж році був обраний членом Академії наук і одержав призначення на поса-
ду попечителя Одеського навчального округу, що стало початком його нового 
життєвого етапу [1, арк. 1-16]. 

Д. М. Княжевич також значну увагу приділяв розвитку початкових та серед-
ніх учбових закладів у окрузі. З його діяльністю пов’язані значні перетворен-
ня в Рішельєвському ліцеї. Напередодні приїзду Д. М. Княжевича до Одеси був 
затверджений новий статут Рішельєвського ліцею. Згідно статуту 1837 р. ліцей 
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складався з двох відділень: фізико-математичного і юридичного. До структури 
ліцею входив також інститут східних мов. Після уважного знайомства на місці 
зі справами у ліцеї Д. Княжевич переконався, що затверджений цим статутом 
склад навчального закладу потребує змін і доповнень. Він прагнув розширити 
кількість кафедр і дисциплін, які викладалися у ліцеї. На думку Д. М. Княже-
вича, потрібно, щоб «науки служили одна одної приготуванням», тому викла-
дання логіки і психології повинно передувати викладанню теоретичних дисци-
плін, а останні, у свою чергу, повинні читатися перед прикладними [6, арк. 2]. 
В 1838 р. йому вдалося заснувати кафедру сільського господарства і лісівни-
цтва на фізико-математичному відділенні. Незабаром Д. М. Княжевич висту-
пив з пропозицією відкрити в ліцеї третє відділення – камеральне, де було б зо-
середжено викладання природознавчих і господарських наук, яке почало діяти 
з 1842–1843 навчального року. 

Завдяки зусиллям Д. М. Княжевича Рішельєвський ліцей на початку 40-х рр. 
XIX ст. переживав період підйому. Професор М. H. Мурзакевич, згадуючи да-
ний етап, писав: «Ця установа, як добре заведена машина; дисципліни викла-
далися скільки можливо сучасно, в рівень з вимогами науки. Професори до-
бросовісно і охоче робили свою справу; множилися слухачі і умножалася з дня 
на день довіра і добре ставлення публіки до ліцею. Честь всього цього належа-
ла Дмитру Максимовичу» [16, с. 149]. 

В обов’язки попечителя навчального округу, як і раніше, входило керів-
ництво діяльністю Одеського цензурного комітету. Ініціативність і рішучість 
Д. М. Княжевича і на цьому терені мала позитивні наслідки. Раніше достав-
ка в регіон зарубіжної преси здійснювалася з великими труднощами, оскіль-
ки за цензурними правилами того часу вона могла поступати до передплатни-
ків тільки через Петербург і Варшаву, пройшовши перевірку в Комітеті цензу-
ри іноземної. В кінці 30-х – 40-і рр. XIX ст. зарубіжні консули й окремі комер-
санти неодноразово зверталися в Головне управління цензури з клопотаннями 
про спрощення цензурних формальностей для видань, що ними виписувались. 
На рубежі 30–40-х рр. XIX ст. Д. М. Княжевич енергійно добивався від Голов-
ного управління цензури розширення функцій Одеського цензурного комітету. 
В результаті зусиль Д. М. Княжевича було збільшене фінансування, поліпше-
на матеріальна база, а головне – розширені повноваження Одеського цензур-
ного комітету. В середині 40-х рр. XIX ст. при одеській поштовій конторі була 
встановлена посада цензора іноземних газет і журналів, який займався цензу-
рою французьких і німецьких видань. Результатом перетворень місцевої цен-
зури стало те, що більше половини читачів іноземної преси почали одержува-
ти її в одеській поштовій конторі. 

Як і раніше, помітне місце в житті Д. М. Княжевича займала літературна 
творчість і публіцистика. Незабаром він розпочав активну видавничу діяль-
ність у наукових товариствах Одеси, виступивши засновником одного з них – 
Одеського товариства історії і старожитностей. Одночасно попечитель підняв 
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питання про відродження літературних альманахів у місті. Разом з петербурзь-
ким публіцистом й істориком М. І. Надєждіним Д. Княжевич видав два літера-
турних альманахи – «Одесский альманах на 1839 год» і «Одесский альманах 
на 1840 год».

Не все задумане встиг реалізувати енергійний попечитель Одеського нав-
чального округу. Д. М. Княжевич помер у 1844 р. у Полтавській губернії, пря-
муючи до Петербургу для обговорення питання про перетворення Рішельєв-
ського ліцею в університет. 

Третім попечителем став представник знатного князівського роду Г. П. Вол-
конський (1808–1882), сім’я якого мала маєток у Херсонському повіті Херсон-
ської губернії. Отримавши домашнє виховання, у 1819 р. Г. П. Волконський 
спочатку поступив до Рішельєвського ліцею в Одесі, але через рік залишив на-
вчання за бажанням батька, який вирішив відправити сина в Париж, де той і 
здобув освіту. Після повернення на батьківщину в 1822 р. Г. П. Волконський 
був зарахований на службу в Колегію закордонних справ. У 1828 р. він був на-
правлений до російської місії в Неаполі. Через два роки Г. П. Волконський став 
чиновником Азіатського департаменту, з 1831 по 1839 рр. завідував археоло-
гічної комісією Академії мистецтв у Римі, що була заснована «для пошуку ста-
рожитностей». У 30 років він став чиновником для особливих доручень при 
Департаменті народної просвіти [7, арк. 7]. 9 січня 1838 р. Г. П. Волконський 
був призначений помічником попечителя Петербурзького навчального округу 
[7, арк. 1], а з 1842 р. виконував обов’язки попечителя Петербурзького навчаль-
ного округу [7, арк. 18]. 

19 лютого 1845 р. Г. П. Волконський був переведений на посаду попечи-
теля Одеського навчального округу [7, арк. 19–20]. Однак у березні цього ж 
року він взяв відпустку на два місяці за станом здоров’я своєї другої дружини 
[7, арк. 30]. У квітні 1845 р. міністр С. С. Уваров прийняв відставку Г. П. Вол-
конського з посади попечителя Одеського навчального округу з залишенням 
його членом Головного правління училищ [7, арк. 34]. Г. П. Волконський взяв 
відпустку на більш тривалий строк і відвіз дружину на лікування за кордон. 
Потім відпустку було продовжено ще на рік. 2 грудня 1847 р. Г. П. Волкон-
ський був звільнений з посади члена Головного правління училищ і зарахова-
ний до місії Росії у Римі [7, арк. 75]. У 1847 р. він вже чиновник Міністерства 
закордонних справ, почесний член Петербурзького університету. Таким чином, 
він не приступив до виконання обов’язків попечителя Одеського навчального 
округу з сімейних обставин.

В період відсутності призначеного попечителя округом керував директор 
Рішельєвського ліцею О. Г. Петров, який мав досвід роботи в сфері освіти. Він 
у 1819 р. закінчив Харківський університет зі ступенем кандидата і був при-
значений на посаду викладача законознавства в Київській гімназії. Одночасно 
він займав посаду чиновника особливих доручень при попечителі Київського 
навчального округу. У 1835 р. О. Г. Петров був призначений директором учи-
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лищ Київської губернії. Його служба в Києві тривала до 20 липня 1844 р., коли 
він був призначений директором Рішельєвського ліцею. Протягом 9 років, про-
ведених в Одесі, крім керівництва Рішельєвським ліцеєм, він був виконуючим 
обов’язки попечителя навчального округу, а з затвердженням нового попечите-
ля був призначений його помічником. 2 лютого 1853 р. О. Г. Петров вийшов у 
відставку, незабаром переїхавши до Москви, потім до Санкт-Петербургу.

У 1846 р. попечителем Одеського навчального округу був призначений Ми-
хайло Миколайович Бугайський. Діяльність нового попечителя пов’язана з не-
простим періодом, коли сфера освіти відчувала серйозний тиск з боку уряду. 
Революційні бурі в Європі кінця 40-х рр. ХІХ ст. і побоювання їх впливу на ви-
звольний рух у Російській імперії, підштовхнули імператора Миколу I до при-
йняття ряду обмежувальних документів. За період з жовтня 1848 р. по жовтень 
1851 р. попечителям навчальних округів були направлені численні циркуляри, 
в яких вони зобов’язувалися особливо ретельно спостерігати за викладанням 
політичних, юридичних, а також історичних наук. На їх підставі скорочував-
ся обсяг і переглядалися програми викладання державного права, політичної 
економії, слов’янської філології. Одночасно уряд вимагав посилити контроль 
за студентами; розсилав секретні настанови та інструкції попечителям і керів-
никам вищих навчальних закладів про пильний нагляд за напрямом викладан-
ня в зв’язку з революційними подіями в Європі [11, 12, 13]. Такі документи на-
правлялися для реалізації й попечителю М. М. Бугайському, що, можливо, ста-
ло однією з причин його суворого ставлення до студентів і учнів, а також зосе-
редження на особистих справах. 

Студенти і викладачі в цей період повинні були дотримуватися жорсткої су-
бординації, характерної для стилю суспільних відносин епохи правління Ми-
коли І. Іноді це приводило до непорозумінь. Один з інцидентів відбувся 18 лю-
того 1853 р. під час відвідування М. М. Бугайським Рішельєвського ліцею. По-
печитель помітив, що деякі студенти давали відповідь на запитання викладачів 
сидячи. На це поступила вказівка управляючому ліцеєм: прищепити студентам 
уявлення про необхідність зовнішніх ознак поваги до начальників та наставни-
ків, а також зобов’язати викладачів дбати про належне виконання вимог субор-
динації з боку студентів [14, арк. 1–5]. 

У цей час уряд скоротив прийом до університетів казенних і своєкоштних 
студентів до 300 осіб. Микола І визнавав корисним «щоб діти дворянського 
стану шукали переважно, як нащадки древнього лицарства, служби військо-
вої перед службою світською» [2, арк. 10]. Це була спроба з боку уряду захис-
тити російські університети від інакомислення, яке особливо швидко поши-
рювалося в світських навчальних закладах. Перевищувати набір дозволяло-
ся лише медичним факультетам, тому що держава дуже потребувала медич-
них працівників. 

М. М. Бугайський, як і попередні попечителі, неодноразово здійснював по-
їздки по містах округу. В ході однієї з подорожей він відвідав Сімферопольську 
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гімназію, позитивно оцінивши її роботу; в Ялті «порадив директору потурбу-
ватися про будівництво кращого приміщення для училищ»; в Херсоні оглянув 
гімназію, повітове і парафіяльне училища, єврейські училища 1 і 2 розряду. 
Попечитель визнав всі навчальні заклади задовільними, «крім гімназії, в якій 
помічені відступи від запропонованих правил переходу учнів з класу в клас», 
за що директору була винесена догана [10, арк. 2].

На початку 50-х рр. ХІХ ст. у Рішельєвському ліцеї в Одесі навчалася гру-
па дітей заможних польських дворян. М. Н. Мурзакевич надав свою, суто не-
гативну оцінку цьому періоду: «Наплив багатих польських родин під приво-
дом виховання дітей в Одесі ... мав згубний вплив на ліцей. ... Поляки щедрою 
рукою, відсипаючи гроші за уроки, деморалізували багатьох професорів. Ко-
лишнє скромне, помірне і бездоганне життя їх, спокушених легкою наживою 
грошей, різко і швидко змінилося і перейшло на гральний розгул» [16, с. 218]. 
На думку М. Мурзакевича, попечителя М. М. Бугайського у ті часи оточува-
ла група наближених до нього професорів, які стали його улюбленими партне-
рами з ігри у карти. «Фамільярне зближення начальника з підлеглими, – писав 
М. Н. Мурзакевич, – призвело до того, що попечитель на професорські витів-
ки своїх партнерів став дивитися крізь пальці. Лихоїмство розвивалося з кож-
ним днем: прийоми в студенти, переведення з курсу на курс та випуски супро-
воджувалися цинічними вимаганнями викладачів...» [16, с. 218–219]. Не буде-
мо стверджувати, що все було так погано, як здавалося М. Н. Мурзакевичу, але 
увага попечителя до розвитку освіти в окрузі була послаблена, про що свідчать 
також інші свідоцтва і документи. 

Проте вимоги попечителя до студентської дисципліни залишилися сувори-
ми. За розпорядженням М. М. Бугайського у 1853 р. були переглянуті «Пра-
вила для студентів Рішельєвського ліцею». Зокрема, до розділу про обов’язки 
студентів поза стінами навчального закладу були внесені значні доповнення, 
що до зовнішнього вигляду і форми одягу, які чітко регламентувались. Ліцеїс-
ти були зобов’язані інформувати інспектора про місце свого проживання, при-
чому мешкати в будинках, де розташовувалися трактири, ресторації та інші по-
дібні заклади, їм заборонялося. 

М. М. Бугайський у 1854 р. пішов з посади попечителя Одеського навчаль-
ного округу, залишивши про свою діяльність неоднозначні спомини.

Таким чином, досягнення і недоліки в сфері освіти в Одеському навчаль-
ному окрузі багато чим були зобов’язані його попечителям. На долю першо-
го з них – Н. Ф. Покровського прийшлося поширення території округу на весь 
Новоросійський край і Бессарабську область, розповсюдження парафіяльних і 
повітових училищ, реформування Рішельєвського ліцею, створення місцевого 
цензурного комітету. В діяльності найбільш енергійного попечителя навчаль-
ного округу Д. М. Княжевича чітко позначено декілька основних напрямків: 
успішне керівництво навчальним округом, активна участь у створенні і робо-
ті одеських наукових товариств; плідне керівництво цензурним комітетом, а 
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також вдала видавничо-редакторська діяльність. У кожному з цих напрямків 
він зумів реалізувати свої кращі якості й надати довгостроковий імпульс роз-
витку науки, освіти і літератури у краї. Гірше на цій посаді складалася служ-
ба М. М. Бугайського, що відбилось на становищі навчальних закладів окру-
гу, моральному кліматі в Рішельєвському ліцеї та інших середніх і початкових 
навчальних закладах, про що свідчать спомини сучасників. Недоліки в галузі 
освіти мали виправляти попечителі Одеського навчального округу другої по-
ловини ХІХ ст.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ОДЕССКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ ХІХ СТ. В КОНТЕКСТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ

Целью статьи является анализ на основе материалов комплекса опубликован-
ных источников, хранящихся в фондах Научной библиотеки Одесского нацио-
нального университета имени И. И. Мечникова, и архивных документов Госу-
дарственного архива Одесской области и Российского государственного исто-
рического архива основных направлений деятельности в первой половине 
XIX ст. попечителей Одесского учебного округа: Н. Ф. Покровского, Д. М. Кня-



126

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

жевича, М. Н. Бугайского. Методы биографистики, историко-сравнительный 
метод, комплексный анализ сведений исторических источников позволяют ис-
следовать вехи жизни и деятельности государственных служащих, успехи и 
просчеты работы попечителей в Одесском учебном округе, выявить личный 
вклад каждого в развитие образования в регионе. 

Ключевые слова: М. Н. Бугайский, Г. П. Волконский, Д. М. Княжевич, 
Н. Ф. Покровский, начальные и средние учебные заведения, Одесский учеб-
ный округ, попечитель, пресса, Ришельевский лицей, цензурный комитет.
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MAIN PRIORITIES OF ACTIVITIES FOR TRUSTEES OF THE 
ODESSA EDUCATIONAL DISTRICT OF THE FIRST HALF OF 
THE XIX CENTURY IN THE CONTEXT OF PERSONAL HISTORY 

Summary
The aim of the article is to analyze the activities of the Odessa educational district 
trustees during the first half of the XIX century in the context of personal history, 
using materials of published sources from funds of Scientific Library of Odessa 
Mechnikov National University and archival documents from the Odessa Region 
State Archive and the Russian State Historical Archive. Biography studies methods, 
a historical-comparative method and a comprehensive analysis of information from 
historical sources let us to research the milestones of life and activities of trust-
ees of the Odessa educational district N. F. Pokrovsky, D. M. Knyazhevich, and 
M. N. Bugajsky, to consider successes and miscalculations of their work, as well as 
their role in the reforming of the Richelieu Lyceum, distributing of primary and sec-
ondary educational schools in the area, the development of the local periodical press, 
the establishment of scientific societies. The author also identified the personal con-
tribution of each of the Odessa educational district trustees in the development of 
education in the region, arguably proving prominent role of D. Knyazhevich as the 
most active and successful leader. On the contrary, in the memoirs of contemporaries 
M. Bugajsky was regarded as much less effective in this field.

Keywords: N. F. Pokrovsky, D. M. Knyazhevich, M. N. Bugajsky, G. P. Volkon-
sky, Odessa educational district, Richelieu Lyceum, primary and secondary schools, 
trustee, periodical press, censorship committee.
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РОЛЬ БІБ ЛІО ТЕК У ПАТРІОТИЧНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ 
ЗІ  СТУДЕНТАМИ ОНМЕДУ

Кожен навчальний заклад ставить за мету підготовку кваліфікованого фахівця, 
спеціаліста в певній галузі. Крім профільного навчання завжди стоїть мета 
виховної і патріотичної роботи з молоддю. Кафедра суспільних наук Одесь-
кого національного медичного університету веде активну роботу в цьому на-
прямку. Метою даного виступу – є продемонструвати місце і роль біб ліо тек у 
патріотично-виховній роботі зі студентами-медиками.

Ключові слова: куратор, студенти, біб ліо теки, книжкові виставки, огляд 
літератури, екскурсії, патріотичне виховання, виховна робота, студентське са-
моврядування, громадська діяльність

Кожен навчальний заклад ставить за мету підготовку кваліфікованого фа-
хівця, спеціаліста в певній галузі. Крім профільного навчання завжди сто-
їть мета виховної і патріотичної роботи з молоддю. Кафедра суспільних наук 
Одеського національного медичного університету веде активну роботу в цьо-
му напрямку. Метою даного виступу є продемонструвати місце і роль біб ліо тек 
у патріотично-виховній роботі зі студентами-медиками. 

В розрізі організації виховної роботи, особливу увагу слід привернути до 
роботи куратора на першому курсі. Це, насамперед, є адаптаційним періодом 
для першокурсників, відбувається активний процес формування пристосуваль-
них механізмів до нової соціальної ролі, активізація психічних процесів як від-
повідної реакції організму на нові умови перебування. 

На цьому етапі, куратор, насамперед, має познайомитись зі студентами, ви-
вчити їх схильності, здібності, інтереси. Отримана інформація допоможе до-
цільно залучати молодь до активної навчально-виховної, громадської, трудової 
та фахової діяльності, сформувати первинний колектив академічної групи, ви-
робити у студентів навички самостійного розв’язання різних учбових та жит-
тєвих проблем [3, с. 89–91]. 

І тут принциповим моментом є ознайомлення студента з Біб ліо текою. До 
розповсюдження комп’ютерів та Інтернету – біб ліо теки були основним дже-
релом інформації для студентів. Вони користувались її послугами до підготов-
ки до семінарів і практичних занять, написанні курсових, дипломних та інших 
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творчих робіт. Сьогодні основна роль біб ліо тек – збереження фондів, органі-
зація оглядів літератури, підготовка тематичних виставок, лекції на певну те-
матику тощо. Для університетських біб ліо тек, ще принципова функція – забез-
печення підручниками (які теж поступово переходять у віртуальний світ). Для 
студентів медиків в університетській бібліотеці є можливість отримання до-
ступу до вузькофахових ресурсів. Також дуже допомагає у навчанні й підготов-
ці до семінарів і практичних занять, самостійної роботи – електронна база, де 
зібрано методичні рекомендації для студентів з усіх дисциплін.

Щоб зацікавити студентську молодь із застосуванням вже традиційних, 
апробованих форм викладання постала необхідність впровадження нових 
методів, засобів. З 2016–2017 навчального року в більшості вишів відбулось 
об’єднання в один предмет «Історії України» та «Історії української культури». 
В такій ситуації за доволі обмежену кількість аудиторних годин необхідно до-
нести до студентів особливості історичного розвитку країни від найдавніших 
часів до сьогодення.

Для оптимізації сприйняття інформації поза аудиторна самостійна робота 
студентів не повинна відбуватись формально. Якщо викладання фактичного 
матеріалу з історії України для вітчизняних студентів частково відбувалось ще 
в шкільні роки, то культурологічний курс часто лишається без належної уваги. 

Щодо іноземних студентів ситуація ще більш складна – курс вітчизняної іс-
торії майбутні студенти-медики практично ігнорували, а «Історія України» для 
них «біла пляма». Ті незначні знання з вітчизняної історії, як свідчить практи-
ка, настільки обмежені, що ґрунтуватись на них для викладання української іс-
торії в контексті світової історії доволі складно. Тому для іноземців принци-
повим постає підбір аудіо- і відеоматеріалів з історії України, адаптовані ме-
тодичні розробки для сприйняття інформації вже на лекціях і семінарських 
заняттях. Ще одна проблема у викладанні студентам-іноземцям –відсутність 
мови-посередника. В такій ситуації наочні матеріали стають не лише важли-
вими, а необхідними для засвоєння гуманітарних дисциплін таких як історія, 
культурологія, краєзнавство. 

Тому тут доречно використовувати вже звичний і перевірений шлях – звер-
нутись за допомогою до музеїв і біб ліо тек. І важливими є вже музейні і бібліо-
течні інновації – віртуальні виставки та огляди. Поведінка студентів-іноземців 
часто бажає бути кращою, тому викладачі не дуже охоче з ними відвідують 
культурні заходи, мистецькі фестивалі, презентації тощо. Інтернет допомагає 
вирішити проблему збереження фондів музеїв та біб ліо тек, заощадити час на 
особисте відвідування з кожною групою, окремими студентами.

Найбільш «виграшним» періодом в історії для виховання відчуття гідності 
та гордості за власний народ є епоха козацтва. Для юнацького максималізму є 
принциповим той запал, жага до втілення в життя самих неймовірних цілей, 
які ставили перед собою як старшина, так і звичайні козаки. Можна тисячу ра-
зів переповідати про героїчні вчинки, звитягу, прагнення до перемоги, але коли 
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перед очима є літопис скраплений кров’ю, то ці оповідання насправді залишать 
глибокий слід у серці.

Біб ліо тека є не тільки місцем збереження різноманітних носіїв (як то кни-
ги, періодичні видання, кіно- і фотодокументи, платівки, диски тощо), сучасна 
книгозбірня – це перш за все інформаційний центр. Одеська національна на-
укова біб ліо тека (далі ОННБ) – одна з найстаріших книгозбірень України (за-
снована 1829 р.). Тут зосереджено майже 5 млн. видань 108 мовами народів 
світу. З 1922 р. у ній працює Музей книги (перший офіційно зареєстрований 
у СРСР). На постійно діючих і тематичних виставках студентам можна проде-
монструвати звичаї і традиції, духовні пріоритети українського козацтва.

Родзинка недрукованої Україніки ОННБ – рукопис кінця XVII ст. Текст на-
писано українською мовою, так званим скорописом, або «канцелярським пись-
мом». Більша частина рукопису – твори характерні для XVII ст. богословські, 
юридичні, історичні, географічні та літературні матеріали, які відповідали ду-
ховним потребам запорозьких козаків.

В ОННБ зберігаються інші пам’ятки географічного, картографічного ха-
рактеру. Зокрема, рукописний Атлас Дніпра, який було створено 1784 р. екс-
педицією на чолі з капітаном другого рангу Савою Коковцовим. За цим дуже 
докладним і ретельно складеним атласом можна простежити кому і в якому об-
сязі «велично дарувались» Катериною ІІ українські землі вздовж усього узбе-
режжя Дніпра. 

До уваги відвідувачів цікаві економіко-господарські матеріали, які містять-
ся в «Памятной книге Новороссийского казацкого войска».

Окремий інтерес представляють рукописні етнографічні матеріали, зібрані 
у ХІХ – на початку ХХ ст. Там йдеться про невмирущу славу козацтва, віддано 
шану найяскравішим представникам Запорозької Січі, висловлено захоплення 
воєнними перемогами і військовим мистецтвом братчиків. Фотознімки початку 
ХХ ст. (із фонду М. Комарова), де зображено акторів у специфічному козаць-
кому вбранні, показують, що одяг може бути справжнім мистецьким витвором. 
Український національний колорит, традиції оздоблення одягу та зброї були 
не лише розкішними, а й багатофункціональними і зручними в користуванні у 
традиційно нелегкому козацькому житті.

Рукописні джерела з колекції ОННБ є пам’ятками книжкового мистецтва, 
взірцями в оформленні та оздобленні книги, за ними можна простежити різно-
манітність і багатство духовних потреб, різноманітність української культури, 
складником якої є козацький спадок.

Також важливим є і розташування біб ліо теки поруч з головними навчальни-
ми закладами Одеси. 

Сьогодення створює нові реалії, диктує нові вимоги. Повсякчас в Інтерне-
ті можна побачити різноманітні флешмоби. Флешмоб – своєрідний різновид 
соціальної акції, результат сучасних комунікаційно-когнітивних технологій, 
наслідок психологічних особливостей молоді. Цього 2016–2017 навчального 
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року під час проведення лекції для студентів міжнародного факультету, яка 
присвячена календарним святам українського народу, вітчизняні студенти зро-
били для іноземців театралізоване дійство, акцентуючись на святах зимового 
циклу. Яскраві костюми, вертеп, зірка та інше викликали інтерес, а колядки та 
щедрівки допомогли зануритись в атмосферу зимових свят України.

Для дисциплін гуманітарного профілю головне не просто викласти фак-
тичний матеріал студентам, а й закласти основу для розвитку різнобічної осо-
бистості, яка стане не лише висококваліфікованим інженером чи медиком, а 
й свідомим громадянином, патріотом своєї Батьківщини, ерудованим співроз-
мовником і просто цікавою Людиною. Застосування інноваційних технологій 
у викладанні «Історії України та української культури» допоможе у досягненні 
цієї мети [2, с. 17–18].

Досвід свідчить, що тільки дружнє ставлення до студентів сприяє форму-
ванню хороших стосунків з ними. Водночас куратор повинен бути вимогли-
вим, особливо щодо успішності та дисципліни. Від того, наскільки ефективно 
спрацює куратор протягом кількох перших місяців навчання, залежить успіш-
ність студентів у майбутньому.

До обов’язків куратора входить також і надання допомоги в організації ре-
жиму студента; з’ясовування проблеми, пов’язаної з побутовими умовами; ко-
ординування участі студентів у різноманітних видах діяльності; активізування 
діяльність студентського самоврядування.

Важливо також формувати у студентів відповідальне ставлення до виконан-
ня своїх навчальних і громадських обов’язків, розвивати навички самоосвіти, 
самоорганізації, самодисципліни, самоконтролю і самовиховання [1, с. 34–36]. 
В цьому може бути корисна і біб ліо тека, яка допоможе у формуванні зазначе-
них навичок.

На першому етапі навчання необхідно зміцнити зв’язки навчання студен-
тів з провідними медичними працівниками, Фахівцями з великої літери. Це 
дозволить виховувати в студентах готовність до постійного вдосконалення 
майстерності. Ці завдання передбачають певні методи роботи. Ефективними є 
зустрічі з досвідченими фахівцями, професорами, відвідування Анатомічного 
музею, проведення екскурсій по ОНМедУ, прогулянки і екскурсії Одесою з ак-
центуванням на визначних місцях, пов’язаних з життям і діяльністю медиків, 
біологів, хіміків Південної Пальміри. В організації і проведенні таких заходів 
необхідна допомога біб ліо текарів і бібліографів. 

На першому курсі інформативно-виховна робота дозволяє сформувати у 
студентів загальні уявлення про особливості майбутньої роботи медиків. На 
наступних курсах її спрямовують на те, щоб кожен студент замислювався над 
тим, у якій галузі він хоче стати фахівцем, його спеціалізацією і про омріяне 
місце роботи.

У процесі навчально-виховної роботи формуються вміння та навички само-
освітньої діяльності, прагнення до професійного самовдосконалення. Оскільки 
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з’являються нові джерела виховного впливу на студентську молодь, куратору 
слід тримати в полі зору всю життєдіяльність академічної групи, вникати в усі 
процеси, які відбуваються у молодіжному середовищі, аналізувати, оцінювати 
потік інформації і спрямовувати її у потрібному напрямі.

Результативність патріотично-виховної роботи значною мірою залежить від 
дотримання певних умов, які передбачають:

– планування роботи спільно з активом групи;
– вибудовування стосунків з групою залежно від педагогічної ситуації, а та-

кож з урахуванням індивідуальних особливостей студентів;
– залучення усіх студентів до суспільних справ і відповідальності за них;
– допомогу студентам у виконанні багатьох суспільних ролей;
– запобігання байдужості, безконтрольності й безвідповідальності;
– сприяння розвитку студентського самоврядування, ініціативи, актив-

ності.
Розбудова незалежної Української держави неможлива без оновленої наці-

ональної освіти, розробки прогресивних технологій, гуманізації, диференціа-
ції та інтеграції навчання, науково обґрунтованої системи патріотичного ви-
ховання громадян ХХІ ст. Виховати таких громадян можна за умови розвитку 
національної освіти, в якій система виховання та навчання ґрунтується на іде-
ях української героїчної історії, багатої культури, звичаях народу та глибоко-
му знанні рідної мови, літератури, поваги до національних символів і традицій.

Основна мета виховного процесу в ОНМедУ – формувати особистість, на-
ділену громадянською відповідальністю, національною самосвідомістю, висо-
кими духовними цінностями, родинними і патріотичними почуттями; створю-
вати умови для розвитку творчо обдарованої молоді, її індивідуальних якостей, 
набуття за час навчання молодою людиною соціального досвіду. 

В ОНМедУ звертається увага на дієвому служінні Батьківщині, що перед-
бачає не тільки визнання поваги і любові до всього рідного (територія, предки, 
мова, історія), а й готовність самовіддано працювати в ім’я і на благо України. 
Визначений зміст патріотичного виховання реалізується у ході проведення ці-
лої низки культурно-просвітницьких заходів, заходів присвячених тим чи ін-
шим подіям в історії України. Для кураторів в пригоді може стати «Календар 
знаменних та пам’ятних дат». Такі календарі розробляють провідні українські 
біб ліо теки, в тому числі і вузівські. Акцентування краєзнавчих пам’ятних дат 
зазвичай робиться у щорічних календарях, що готує Одеська національна на-
укова біб ліо тека.

Студенти впродовж навчання в ОНМедУ усвідомлюють свою приналеж-
ність до українського народу, проймаються почуттями поваги до національної 
історії культури, традицій, звичаїв. Зокрема, проводяться культурно-виховні 
заходи присвячені традиційним святковим обрядам як зимового, так і весня-
ного циклу. Під час підготовки до Колядування, Щедрування чи Колодія (Мас-
ляної), студенти самостійно проявляють ініціативу у вивченні традицій україн-
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ського народу. Участь у таких заходах сприяє не лише поглибленню знань з іс-
торії і культури України, а й формує відчуття гідності й гордості за свій народ 
і свою Батьківщину.

Екскурсії в біб ліо теки, тематичні виставки, огляди літератури – все це допо-
магає наочно продемонструвати студентам подвиг народу, виховати гордість за 
свій народ і Україну! Сучасний патріотично-виховний процес неможливий без 
активної участі біб ліо тек!
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ПАТРИОТИЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РОБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ ОНМЕДУ

Целью деятельности каждого учебного заведения является подготовка высоко-
квалифицированного специалиста, знатока и профессионала в определенной 
области. Кроме профильного обучения всегда стоит цель – воспитательной и 
патриотической работы с молодежью. Кафедра общественных наук Одесского 
национального медицинского университета ведет активную работу в этом на-
правлении. Цель данного выступления – показать место и роль библиотек в па-
триотической и воспитательной работе со студентами-медиками.

Ключевые слова: куратор, студенты, библиотеки, книжные выставки, обзор 
литературы, экскурсии, патриотическое воспитание, воспитательная работа, 
студенческое самоуправление, общественная деятельность.
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THE ROLE OF LIBRARIES IN PATRIOTIC EDUCATIONAL 
WORK WITH ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
STUDENTS

Summary
Each school wants to achieve the goal of training a highly qualified specialist, 
connoisseur and professional in a certain field. In addition to profile training, there is 
always a goal - educational and patriotic work with young people. The Department 
of Social Sciences of Odessa National Medical University is actively working in this 
direction. The purpose of this presentation is to show the place and role of libraries 
in patriotic and educational work with medical students. Excursions to libraries, 
thematic exhibitions, literature reviews - all this helps to demonstrate in absentia to 
students the feat of the people, to bring up pride for their people and Ukraine!

Key-words: Curator, students, libraries, book exhibitions, literature review, 
excursions, patriotic education, educational work, student self-government, social 
activities
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КНИЖКОВА СПАДЩИНА БІБ ЛІО ТЕКИ ОНУ ЯК ДОКУМЕНТ 
ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

У статті наведені відомості про книжкові пам’ятки Одеси ХІХ ст. із фондів 
наукової біб ліо теки ОНУ імені І. І. Мечникова. Розглянуто роль книги у 
розвитку соціальних комунікацій. Показано місце книги в комунікаційно-
інформаційному процесі. Проаналізовано окремі видання з фондів 
університетської біб ліо теки, що займали важливе місце в розвитку соціальних 
комунікацій.

Ключові слова: книга, документ, наукова біб ліо тека, соціальні комунікації 
регіону.

Однією з провідних умов існування та розвитку суспільства є соціально-
комунікаційна діяльність. Невід’ємною частиною соціальних комунікацій за-
вжди була і є сьогодні книжкова комунікація. Саме за допомогою книг в сус-
пільстві відбуваються процеси обміну інформацією. Книжкова комунікація 
виникла на одному з етапів соціального прогресу людства і сьогодні охоплює 
всі галузі суспільного життя. 

Щоб визначити місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному 
процесі, необхідно визначити основні поняття і терміни та показати співвідно-
шення таких понять як «книга як документ» та «соціальні комунікації».

Сьогодні термін «соціальні комунікації» трактується багатьма дослідниками 
по-різному. Г. Почепцов визначає соціальну комунікацію як «обмін між людь-
ми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, 
у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим 
рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер 
і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві [5, с. 20]». 

Соціальні комунікації мають й інші трактування. Зокрема, О. М. Холод за-
пропонував визначати соціальні комунікації як «галузь знань, що вивчає ор-
ганізаційно впорядковану систему документів, їх масиви, продукти засобів 
масової комунікації та інформаційні технології, що забезпечують реалізацію 
інформаційних процесів і намірів при безпосередній участі членів комуніка-
тивного процесу [11, с. 35]».

В. В. Різун вважає, що «під соціальними комунікаціями необхідно розуміти 
таку систему суспільної взаємодії, яка включає визначені шляхи, способи, за-

© І. В. Сидун, 2017
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соби, принципи встановлення і підтримання контактів на основі професійно-
технологічної діяльності, що спрямована на розробку, провадження, організа-
цію, удосконалення, модернізацію відносин у суспільстві, які складаються між 
різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у ролі ініціаторів спілку-
вання найчастіше виступають соціально-комунікаційні інститути, служби, а з 
іншого – організовані спільноти (соціум, соціальні групи) як повноправні учас-
ники соціальної взаємодії [6, с. 7]».

Щодо поняття «книга», то у сучасному книгознавстві воно розглядається 
у співвідношенні з поняттям «документ». Один із перших дослідників доку-
ментознавства П. Отле розглядав книгу як різновид документа і дав їй таке 
визначення: «Книга – носій певного розміру з певного матеріалу, який у разі 
необхідності може бути підданий згинанню або згортанню, на який нанесені 
знаки та деякі інтелектуальні дані [3, с. 121]». 

А. М. Іоффе поєднує функціональний та семіотичний підходи поняття, а та-
кож приділяє увагу змісту книги: книга – це «документально зафіксована се-
мантична інформація, яка існує у вигляді текстового повідомлення або зобра-
ження, і функціонує в суспільстві в історично зумовленій формі структурно ор-
ганізованого і просторово розгорнутого твору писемності або друку [2, с. 34]». 

Г. М. Швецова-Водка бере за основу комунікаційно-інформаційний підхід, 
у якому книга, як і документ, розглядається з точки зору теорії соціальної ін-
формаційної комунікації. Г. М. Швецова-Водка відзначає, що найбільш широ-
ке значення поняття «книга» з матеріальної і знакової сторін прирівнюється до 
поняття Документа IV, тобто книга – це будь-який запис інформації на спеці-
альному носії будь-яким винайденим людиною способом [12, с. 249].

Таким чином, бачимо, що книзі притаманні різні соціальні функції, тому її 
роль у суспільстві є величезною. Книга є засобом науково-технічного і куль-
турного прогресу, каналом знання і освіти. Книга постає і як цінність духовна, 
і як матеріальна, і як ідейна. Її значення зростає в залежності від розвитку сус-
пільства, піднесення його соціально-економічного, політичного, культурного, 
науково-технічного рівня.

Дослідження книги та її впливу на суспільство робили науковці ще в XVI ст. 
Окрім праць зарубіжних науковців, значний внесок у дослідження даного пи-
тання зробили українські вчені. Соціологічні студії книги у 20-х рр. XX ст. в 
Україні спиралися на традицію досліджень, закладену ще в 60-х рр. XIX ст., 
коли у 1866 р. було проведено перше соціологічне вивчення обігу книги в Ки-
ївській публічній бібліотеці. Особливо плідно ця традиція втілювалася в ді-
яльності Українського науково-дослідного інституту книгознавства, що функ-
ціонував з 1926 р. у м. Харкові. Українські соціологи Д. Балика, М. Куфаєв, 
К. Довгань, наприклад, вивчали соціальні функції книги, особливості її сприй-
няття представниками різних соціальних груп і верств [4, с. 181]. 

Одна з властивостей документа полягає в тому, що будь-який документ 
можна охарактеризувати за формулою характеристики комунікаційного пові-
домлення, а саме формулою Лассуелла: «Who, says what, in which channel, to 
whom, with what effect» [13]. Відповідність цій формулі також притаманне кни-
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зі. На питання, які містяться в цій формулі, як правило, відповідає видавниче 
оформлення книги (титульний лист, зміст, обкладинка, вихідні відомості у ви-
давничій продукції).

Дослідивши книжкову спадщину Одеської наукової біб ліо теки відкриває-
мо нові та важливі сторінки розвитку соціальних комунікацій в Одесі в ХІХ ст.

Як відомо, Одеса залишалась значним центром книгодрукування на півдні 
країни, поступаючись в цій справі лише трьом містам: Петербургу, Москві та 
Варшаві. Якщо на межі століть нараховувалось кілька десятків друкарень, то 
до 1917 р. їх було майже 160. Найбільшими були друкарні П. Францова (напри-
кінці ХІХ ст. перейшла до Південноросійського акціонерного товариства дру-
карської справи), Є. Фесенка, Л. Нітче, Г. Ульріха, А. Шульце [7, с. 167].

Для розвитку видавничої справи необхідна була стабільно працююча типо-
графія. На думку І. С. Гребцової, найстаріша типографія в Одесі заснована на 
початку ХІХ ст. Вона в 1820 р. видавала першу газету «Вестник южной Рос-
сии» [1, с. 53]. 

Кількість виданих книжок зростала досить великими темпами. Так, якщо в 
1874 р. побачили світ 396 назв загальним тиражем майже 350 тис. примірни-
ків, то наприкінці 1880-х рр. було віддруковано 662 книги загальним тиражем 
понад 960 тис. примірників, у 1895 р. було випущено 1157 видань загальним 
тиражем 2571 тис. примірників [7, с. 167].

Російськомовні видання становили приблизно 80 %, але окремі книжки ви-
ходили також на івриті та ідиш (5 %), французькою, німецькою, італійською, 
грецькою, польською, англійською мовами (разом близько 15 %). Друкування 
книжок українською мовою було надзвичайно важкою справою. Хоча окре-
мі такі видання мали місце. Так були видані: «Збірник творів» Ієремії Гал-
ки (М. І. Костомарова, 1875), повість О. П. Стороженка «Марко Проклятий» 
(1879), «Антігона» Софокла в перекладі П. І. Ніщинського (1883), оповідання 
І. С. Нечуя-Левицького «Чортяча спокуса» (1885), поеми Т. Г. Шевченка «Ка-
терина» (1888), «Княжна» і «Москалева криниця» (обидві – 1889) [7, с. 167].

Щодо аналізованих видань із фондів університетської біб ліо теки, то важ-
ливе місце в розвитку соціальних комунікацій займає видання «Первое трид-
цатилетие истории города Одессы. 1793–1823» – книга одеського історика, 
громадського діяча Аполлона Скальковського. Обсяг сягає 296 сторінок. Дана 
робота є першою спробою наукового осмислення історії Одеси. Книга відо-
мого історика, «Геродота Новоросійського краю» є першою російськомовною 
працею з історії Одеси. Автор бачив своїм завданням складення «літопису» 
Одещини. Саму книгу поділено на чотири глави, які у хронологічному порядку 
відображують події, починаючи із руйнування Хаджибею і закінчуючи прибут-
тям до Одеси М. С. Воронцова. Після основного тексту наведено копії архівних 
документів (план міста) та деякі статистичні данні [9].

Надрукований твір у 1837 році видавництвом «Городская типография», що 
було одним з тих, де концентрувалась уся друкарська робота. На той час сер-
йозні зміни у друкарській галузі були пов’язані з тяжким економічним стано-
вищем. Не зважаючи на це, у книзі досить широкі поля, наявний фронтиспис, 
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форзац, авантитул та шмуцтитул перед кожним новим розділом, що говорить 
про неекономне використання матеріалу, яке збільшувало собівартість видання.  

В цілому, книга має ряд недоліків у економічному плані. З боку стандартів 
щодо сучасної верстки – є багато відхилень, але способи виділення, наявність 
наочної інформації, фактів для підтвердження достовірності, кегель шрифту – 
допомагають читачу легко сприймати інформацію.

Видання «Опыт статистического описания Новороссийского края» написа-
не А. О. Скальковським і надруковане у 1850 р. у типографії Л. Нітче [10]. 
Розглядаючи видання можна сказати, що видавництво за допомогою прийомів 
верстки намагалась зменшити обсяг видання. Також про дешевизну говорить й 
обкладинка, відсутність додаткових елементів, невідокремлення в тексті пунк-
тів глави. Кегель і розмір інтерліньяжу обрано доцільно, оскільки у реципієнта 
не виникають проблеми при читанні. Образність і зрозумілість викладеної ін-
формації, що підкріплена додатками говорить про те, що книга була доступним 
каналом соціальної комунікації.

Видання «Материалы для истории общественного образования в Одессе» – 
написане А. О. Скальковським і видане у 1867 р. в типографії П. Францова. 
Робота присвячена історії освіти в Одесі першої половини ХІХ ст. Книга збері-
гається у фонді О. Г. Строганова. Основний титульний лист окремо відсутній, 
вся інформація про вихідні дані розміщена на авантитулі. Видання дозволено 
до друку цензурною перевіркою 2 вересня 1867 р. За змістовим призначенням 
повністю відповідає способу викладу. Відчувається прагнення до економічнос-
ті, але не за рахунок якості [8].

Для аналізованих видань притаманне прагнення до спрощення. Якщо по-
рівнювати видання 1837 р. та видання 1867 р., можна сказати, що з часом ви-
давці намагаються зменшити кількість додаткових частин видання, максималь-
но спростити текст. Це простежується у відсутності фронтисписів, кількох 
титульних сторінок тощо. Також у всіх виданнях вихідні відомості ніколи не 
розташовували на контртитулі. Зміст почали розташовувати у кінці видання, 
після основного тексту та додатків. Детальнішою стала й рубрикація, але при 
цьому рубрики стали рідше відокремлюватись одна від одної на різні сторінки. 
Почали впроваджувати у текст більше виділень, зменшили поля для більшої 
місткості знаків на сторінку. Також для науково-популярних видань застосо-
вували різноманітні таблиці, схеми та додатки, які підтверджували факти та 
спрощували процес конструювання ситуації. Часто використовували фран-
цузьку мову (як мову оригіналу) не даючи перекладу. 

Таким чином, вивчення та аналіз бібліотечних книгозбірень допомагають 
створити цілісну картину формування та розвитку книжкової спадщини нашо-
го регіону, роль книги в суспільстві та її місце в розвитку соціальних кому-
нікацій. Соціальна комунікація є важливою передумовою наукового прогресу 
та основою динамічного розвитку суспільних відносин. В свою чергу, книга є 
одним з найдавніших засобів комунікації, яка займає важливе місце в комуні-
каційно-інформаційному процесі. 
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учной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова. Рассмотрена роль книги в раз-
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Summary
This article provides information on the book of Odessa nineteenth century 
of scientific libraries ONU Mechnikov. The purpose of the study was to show a 
book as a tool for social communications in the past. The role of books in social 
communications. The place of books in communication and information processes. 
Publication analyzes some of the funds of the university library, which occupied 
an important place in the development of social communications in Odessa of the 
nineteenth century. In particular, the article analyzes the Odessa historian, social 
activist A.  Skalkovsky. Results of the study can be used by teachers, students and 
researchers interested in the history of social communication issues. Study and 
analysis of library book collections have helped to create a coherent picture of the 
formation and development of book heritage of Odessa. Social communication is an 
important requirement scientific progress and the basis for the dynamic development 
of social relations. The book was one of the oldest means of communication, which 
occupies an important place in communication and information processes.
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КНИЖКОВІ ЗНАКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІБЛІОФІЛІВ: 
З  ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ АЛЬБОМУ-КАТАЛОГУ

У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків 
європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової біб ліо теки Одесь-
кого національного університету імені І. І. Мечникова. Окреслено основні про-
блеми, з якими зустрічається дослідник книжкових знаків.

Ключові слова: книжковий знак, екслібрис, суперекслібрис, штамп, власниць-
кий запис, методика опису книжкового знаку, бібліофіл, книгозбірня, альбом-
каталог, Наукова біб ліо тека ОНУ імені І. І. Мечникова.

До 200-річчя Наукової біб ліо теки Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова було видано альбом-каталог «Книжкові знаки європей-
ських бібліофілів у колекціях університетської біб ліо теки» (іл. 1, 2) [6]. У кни-
зі зібрана інформація про декілька десятків відомих та маловідомих бібліо-
філів та їх книжкові знаки. Фонди Наукової біб ліо теки містять більше чоти-
рьох мільйонів книг та періодичних видань, надрукованих майже всіма євро-
пейськими мовами. Особливе місце належить виданням XVI-XIX ст., які су-
проводжуються книжковими знаками приватних колекцій відомих та малові-
домих бібліофілів.

Книжковий знак – знак приналежності книги до біб ліо теки (книгозбірні, ко-
лекції) певного власника. Основними книжковими знаками є екслібриси, су-
перекслібриси, ярлики, печатки, власницькі записи, автографи тощо. Майже 
завжди вони містять прізвище чи ініціали власника, а іноді ім’я бібліофіла про-
читується у гербовому чи сюжетному зображенні.

Дослідження власницьких знаків є квінтесенцією книгознавчої діяльнос-
ті. Книжкові знаки свідчать про зв’язок між книжкою та її власником, вони є 
джерелом біб ліо текознавчих і книгознавчих досліджень. Їх вивчення не є но-
вою темою для вітчизняного книгознавства. Однак українське книгознавство 
останніх років здійснило певний прорив. Серед останніх досягнень можна 
назвати: каталог «Екслібриси Наукової біб ліо теки Львівського національного 
університету імені Івана Франка» за редакцією Наталії Кіт-Копистянської [2], 
монографічне дослідження Лариси Іжик «Книжные знаки одесских библио-
филов» [4]. Розробляється теоретико-практична база з вивчення книжкових 
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знаків. Так, наприклад, Сергій Лущик розглядав книжковий знак як історич-
ний документ на матеріалі історії бібліофільства в Одесі [7], Петро Нестерен-
ко дослідив графічні техніки в екслібрисах XX ст. [8], Світлана Зінченко ви-
вчала питання уніфікації спеціальної термінології для створення електронної 
пошукової бази суперекслібрисів [3], Наталія Швець торкнулася методології 
дослідження «власницького знаку» [12], Тетяна Сафонова розкрила інформа-
тивність екслібрису і його естетичні аспекти [9], Ірина Ціборовська-Римарович 
розглядала провенієнції як джерело інформації про розповсюдження та побу-
тування стародруків та за допомогою книжкових знаків досліджувала родові 
біб ліо теки Правобережної України XVIII ст. [11], Наталія Кіт оглянула типо-
логії та еволюцію екслібрису [5], Віктор Соколов вивчав питання дослідження 
суперекслібрису у сучасному книгознавстві [10] тощо.

Видання «Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях універси-
тетської біб ліо теки» є новим у практиці співробітників відділу рідкісних книг 
та рукописів Наукової біб ліо теки. Але робота з вивчення й атрибуції книжко-
вих знаків у бібліотеці ведеться достатньо довго та планомірно.

Попереднім етапом роботи з підготовки альбому-каталогу було виявлення 
та вивчення книжкових пам’ятків, що містять власницькі знаки. Кожна книга 
переглядається de visu. Всі дані заносяться до електронної системи Abcotheque 
Unicode, яка надає поля для детального опису примірника із зазначенням всіх 
власницьких ознак. Таким чином ведеться робота зі створення бази даних 
книжкових знаків із фондів НБ, що постійно поповнюється співробітниками 
біб ліо теки. Використання нових інформаційних технологій для накопичення 
відомостей про окремі примірники, дозволяє реконструювати на інформацій-
ному рівні «розпорошені» книжкові колекції вже на етапі опису конкретно-
го примірника. Вивчається бібліотечна документація (фундаментальні катало-
ги, інвентарні книги, протоколи засідань бібліотечних комісій), спеціальна лі-
тература з відповідного періоду й теми, а також вивчаються архівні докумен-
ти, що стосуються біб ліо тек, установ та приватних осіб [див.: 1]. Для співро-
бітників проводяться методичні заняття та семінари з методики атрибуції влас-
ницьких ознак, розроблена спеціальна інструкція з опису власницьких ознак 
у програмі Absotheque Unicode. В результаті такої роботи були виділені кни-
ги Воронцова-старшого Романа Іларіоновича (Ларіоновича) (1717–1783), ре-
конструйовано колекцію книг професора чистої математики Івана Юрійовича 
Тимченка (1863–1939), а також віднайдені фрагменти книгозбірні Яна Баптис-
та Снядецького (1756–1830), книги якого у 1843 р. надійшли до біб ліо теки Рі-
шельєвського ліцею (попередника Новоросійського університету). 

На етапі підготовки альбому-каталогу книжкових знаків треба було окрес-
лити рамки каталогу та принцип відбору: які саме книжкові знаки до нього 
включати? Як показує практика, створити повний каталог книжкових знаків 
досить важко, вони укладаються за певною тематикою чи колекцією. Наш ка-
талог не став виключенням. Вирішено обмежитися книжковими знаками при-
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ватних бібліофілів, не беручи до уваги книжкові знаки організацій та установ. 
Предметом нашої уваги стали книжкові знаки європейських бібліофілів XVI–
XIX ст. Основним принципом відбору стала наявність атрибутованих книжко-
вих знаків і відомостей про бібліофіла та його книгозбірню. 

При підготовці альбому-каталогу виникла необхідність ще раз переглянути 
de visu книги фонду з атрибуцією їх конкретній особі. Перед тим були уточнені 
основні поняття, необхідні для роботи з каталогом – екслібрис, суперекслібрис, 
штамп. Також були відмічені та внесені до складу каталогу власницькі запи-
си відомих бібліофілів. Завдяки повторному перегляду були уточнені книжкові 
знаки на примірниках книг та виявлені деякі нові.

Наступним етапом підготовки каталогу було вивчення досвіду книгознав-
ців при складанні аналогічних видань, враховуючи практику опису книжково-
го знаку вітчизняними та зарубіжними фахівцями (Т. В. Гребенюк, У. Г. Іваск, 
Л. В. Іжик, Е. С. Кашутіна, Н. Кіт-Копистянська, Н. Г. Саприкіна та ін.). В ході 
роботи складено схему опису книжкового знаку:

• Спосіб нанесення книжкового знаку на книгу: ярлик (екслібрис), тиснен-
ня на корінці чи обкладинці (суперекслібрис), відбиток печатки чорнила-
ми (печатка, штамп), власницький запис чорнилами.

• Форма книжкового знаку (прямокутник, чотирикутник, трикутник, овал, 
круг та ін.).

• Вид книжкового знаку (геральдичний, вензельний, сюжетний, шрифто-
вий).

• Зображення книжкового знаку. Ураховувалися всі варіанти зображен-
ня книжкового знаку, що відрізнялися технікою виконання, рамкою або 
шрифтом. Вказувалася наявність (лінійна, подвійна, внутрішня або зо-
внішня) чи відсутність рамки. Текст книжкового знаку подавався мовою 
оригіналу зі збереженням орфографії. Якщо напис складався з декількох 
рядків, то кожний рядок відокремлювався вертикальною рискою (│). До-
даткова інформація подавалася у квадратних дужках. Геральдичні книж-
кові знаки супроводжувалися вказівкою на відповідний номер/сторінку 
гербовника чи спеціалізованого довідкового видання.

• Розміри книжкового знаку (відбитка, ярлика) наводилися у міліметрах. 
Цифри в описі наводилися в арабському написанні. Перша цифра озна-
чала висоту, друга – ширину.

• Техніка виконання книжкового знаку: дереворит (ксилографія), мідьорит, 
гравюра, офорт, літографія, цинкографія, типографський набір тощо.

• Час виконання книжкового знаку. Вказувався рік або століття виконання 
за книжковим знаком, якщо він відсутній, його встановлювали за довід-
ковими виданнями. За неможливістю визначення точної дати допускало-
ся наведення приблизної дати.

• Виконавець книжкового знаку (художник, гравер, літограф та ін.). У ви-
падку, якщо прізвище та ім’я виконавця (автора) книжкового знаку було 
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відоме, ці дані зазначалися при описі двома мовами (українською та мо-
вою оригіналу). 

У альбомі-каталозі «Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекці-
ях університетської біб ліо теки» вперше представлено зображення та описи 
137 книжкових знаків 77 бібліофілів, книги яких наявні у фондах універси-
тетської біб ліо теки. За способом нанесення книжкового знаку на книгу пре-
валюють суперекслібриси та екслібриси (майже 100 од.), також представлені 
власницькі записи та штампи. За змістом книжкові знаки діляться на такі види: 
геральдичні (68 од.), шрифтові (55 од.), сюжетні (8 од.) та вензельні (6 од.). За 
технікою виконання книжкового знаку переважають: тиснення золотом (серед 
суперекслібрисів) та гравіювання (серед екслібрисів). 

Книжковий знак може відтворити історію побутування книжкової пам’ятки 
чи цілого зібрання, з якого походить книга, а через це і долю власника книго-
збірні. Бібліофіли – особливий прошарок людей, які розуміються в питаннях 
історії книги, вміють оцінити її як пам’ятку книжкової культури тієї чи іншої 
епохи, володіють власною біб ліо текою, зібраною за певним принципом.

Світ книги, як і світ культури взагалі, не знає кордонів. Власники книжко-
вих знаків із книг університетської біб ліо теки мешкали в різних країнах, а їх 
колекції та окремі примірники згодом опинились у різних кутках Європи. Се-
ред бібліофілів, книги яких зберігаються у фонді нашої біб ліо теки, французи 
і поляки, німці і бельгійці, росіяни і литовці, португальці і англійці, шведи і 
швейцарці, чехи та шотландці. 

Значна частина книжкових знаків, представлених у альбомі-каталозі, похо-
дить із багатих книжкових зібрань родини Воронцових та графа Олександра 
Григоровича Строганова. У їх складі зберігаються цінні видання XV–XIX ст., 
що є важливою частиною біб ліо теки та невід’ємною частиною національного 
надбання України. Також цінними є «розпорошені» колекції польського славіс-
та Анджея Кухарського та правознавця Ромуальда Губе, у складі яких виявлені 
примірники з книжковими знаками попередніх власників, та багато інших біб-
ліофілів.

Поряд з книжковими знаками відомих європейських бібліофілів – короно-
ваних осіб (Август I Саксонський, Людовик XV, Наполеон I), державних діячів 
та політиків (Жан-Батист Кольбер, Луї Бушра, Францішек Бєлінський тощо), 
представників наукової еліти: математики (Мішель Шаль), астрономи й фізики 
(Ян Снядецький), славісти (Вацлав Ганка, Анджей Кухарський, Казимир Бро-
ніш Хромінський, Антоній Мучковський, Отто Ян), історики (Микола Шиль-
дер, Християн Йохер), правознавці (Дені III Ґодфруа, Йоганн Фойерлайн, Ро-
муальд Губе) та багатьох інших, в університетській бібліотеці зберігаються 
примірники, що належали менш відомим бібліофілам. Як, наприклад, радник 
парламенту Парижа Луї де Вієн де Жеродо, радник суду Йоганн Адам Ґрюс-
нер, королівський нотаріус Антуан Франсуа Дуайєн, шотландський економіст 
та адвокат Джеймс Лох Драйлен та ін. Атрибуція їх книжкових знаків потребує 
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обов’язкового звертання до спеціальної книгознавчої літератури та довідкових 
видань. Правильна атрибуція таких книжкових знаків є вирішальною для точ-
ного і остаточного встановлення походження конкретної книги. У публікаці-
ях, присвячених вивченню книжкових знаків, пошук, як правило, здійснюєть-
ся лише за іменем (в окремих випадках за гербом) власника, якому вони нале-
жать, чого, звичайно, замало для попередньої атрибуції віднайдених книжко-
вих знаків.

Під час написання альбому-каталогу укладачі користувалися електронною 
та друкованою літературою, в яких міститься інформація про провенанс, книж-
кові знаки, «розпорошені» колекції. Але тут же стикалися з рядом проблем. 
По-перше, суттєво відчутний брак друкованої сучасної іноземної літератури, 
яка є вкрай необхідною для атрибуції власників книжкових колекцій. Сучас-
ні біб ліо теки України не мають змоги придбати належної довідкової літера-
тури, тому доводиться користуватися відкритими електронними базами да-
них. Наприклад, Школою хартій у Франції був підготовлений список баз да-
них, веб-сторінок та іншої літератури про провенанс та палітурки 9 європей-
ських країн (Німеччина, Англія, Данія, Шотландія, Іспанія, Франція, Італія, Ні-
дерланди, Швейцарія) та 3 країн Північної Америки (США, Канада, Мексика). 
Однак доступ до багатьох з цих баз залишається закритим для користувачів з 
України. І це є наступною проблемою, з якою доводиться зіткнутися дослід-
нику. Так, при вивченні книжкових знаків французьких бібліофілів, що скла-
дають найбільшу групу власників, укладачі спиралися на класичне популярне 
двотомне видання Гігара «Новий гербовник бібліофіла: посібник для любите-
лів книг з гербами» (Guigard J. Nouvel armorial du bibliophile: guide de l’amateur 
des livres armoriés. – Paris : E. Rondeau, 1890). Але за наступні 50 років данні 
були уточнені та дещо змінені. Більшість іноземних дослідників спирається на 
30-томне видання Олівьє, Ермаль, Ротон «Посібник любителя французьких па-
літурок з гербами» (Olivier E., Hermal G., Roton R. de. Manuel de l’amateur de 
reliures armoriées françaises. – Paris: C. Bosse, 1924–1938), що містить 695 екслі-
брисів. Це видання є дуже коштовним, тому придбати його може не кожна лю-
дина та навіть біб ліо тека. А в електронному форматі це видання є не доступ-
ним для України. Також обмежений доступ для онлайн перегляду має «Polski 
słownik biograficzny», електронна версія доступна тільки на території Польщі 
або ж вимагає пароль читацького квитка, який видає певна польська біб ліо тека. 
А «Internetowy Polski Słownik Biograficzny», доступний для всіх читачів, має 
дуже обмежену інформацію. І таких прикладів можна навести досить багато.

Отже, при глобальній комп’ютеризації та електронізації сучасного суспіль-
ства досить обмеженим залишається доступ до багатьох електронних баз да-
них та спеціальної книгознавчої довідкової літератури інших країн, які сприя-
ють ідентифікації та вивченню книжкових знаків.

Під час роботи над цим проектом ми ще раз упевнилися в тому, що світ кни-
ги, як і світ культури в цілому, не знає меж. Вивчення примірників універси-
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тетської біб ліо теки з власницькими ознаками залишається актуальним і надалі. 
Дослідження книжкових знаків передбачає виявлення корпусу провенієн цій, 
уважного прочитання марґіналій та їх атрибуцію, введення до наукового обігу 
джерел, що розкривають історію формування та переміщення частин біб ліо-
фільських колекцій, систематизацію даних і у перспективі – створення та по-
стійне поповнення електронної бази даних книжкових зібрань, розпорошених 
у фондах.
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В статье рассмотрен опыт подготовки альбома-каталога книжных знаков евро-
пейских библиофилов, которые хранятся в фонде Научной библиотеки Одес-
ского национального университета имени И. И. Мечникова. Названы основные 
проблемы, с которыми встречается исследователь книжных знаков.
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BOOKS OF EUROPEAN BIBLIOPHILES: FROM THE 
EXPERIENCE OF ALBUM-CATALOG PREPARATION

Summary
In the article is discribed the first experience of preparing the album directory signs 
European bibliophiles books kept in the fund Scientific Library of Odessa National 
University named after I. I. Mechnikov. The scheme of description of bookmarks, 
developed according to the experience of predecessors, is outlined. The data on 
bibliophiles and the quantitative composition (statistics) of their bookmarks are 
given. The main problems with which the researcher of book marks encounters is 
considered.
The album-catalog «Book Marks European bibliophiles collections in the University 
Library» was published to the 200th anniversary of the Scientific Library of Odessa 
National University named after I. I. Mechnikov. The book contains information 
about several dozen well-known and little-known bibliophiles and their book marks. 
First introduced images and descriptions 137 book marks 77 bibliophiles, books 
are available in the collections of the University Library. Among them, book marks 
crowned persons, public figures and politicians, representatives of the scientific elite 
(mathematicians, astronomers and physicists, slavist, historians and lawyers) and 
others. The main problem encountered by a book mark researcher is the limited 
access to many electronic databases that facilitate the identification and study of 
bookmarks.
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Studying copies of a university library with proprietary features remains relevant 
in the future. Research Book Marks involves identifying housing proveniyentsiy, 
careful reading marґinaliy and their attribution, introducing scientific use sources 
that reveal the history of the formation and movement of parts bibliophilic collection, 
systematization of data and in the future – the creation and constant updating 
electronic database of book collections, dispersed in funds.

Keywords: Bookplate, ex-libris, super ex-libris, stamp, proprietary notation, method 
of describing bookmarks, bibliophile, book collection, album-catalog, the Scientific 
Library of Odessa I. I. Mechnikov National University.
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КОЛЕКЦІЯ «БУКОВИНЕНЗІЯ» ЯК ОДНА З ПЕРЛИН НАУКОВОЇ 
БІБ ЛІО ТЕКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

У статті розглядається краєзнавча складова Наукової біб ліо теки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, а саме колекція 
«Буковинензія», що має загальнодержавне значення. Краєзнавство є одним з 
провідних напрямків пошукової й інформаційної діяльності Наукової біб ліо-
теки Чернівецького університету. «Буковинензія» – це документи, які стосу-
ються університету, рукописи, праці видатних науковців, що були пов’язані з 
Буковиною та Чернівцями, краєзнавчі календарі, підшивки газет різними мо-
вами: німецькою, румунською, польською, а також підшивки «Буковини» – 
першої україномовної газети в Чернівцях. 
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Краєзнавство є одним з провідних напрямків діяльності біб ліо тек, і це – ха-
рактерна риса нашого часу, коли українське суспільство приділяє значну ува-
гу вихованню патріотизму, знанню вітчизняної історії та літератури. Здобута 
Україною незалежність і побудова суверенної держави обумовили реорганіза-
цію бібліотечної діяльності, в тому числі й краєзнавчої. Виникли об’єктивні 
умови для відродження кращих традицій українського бібліотечного краєзнав-
ства, значно підвищилась роль біб ліо тек у відновленні історичної пам’яті наро-
ду, становленні його національної свідомості, вихованні гідності й справжньо-
го патріотизму. Краєзнавча робота стала не декларованим, а насправді пріори-
тетним напрямком діяльності біб ліо тек.

НБ ЧНУ є однією з найстаріших і найцінніших біб ліо тек України. Особли-
вий історичний шлях пройшла книгозбірня від Крайової біб ліо теки до Науко-
вої біб ліо теки ЧНУ, який наклав свій відбиток на специфіку та оригінальність 
фондів. Це пов’язано з особливостями історичної долі Буковини. В центрі 
ідеї формування біб ліо теки було створення відділу і фонду «Буковинензія» та 
комплектування книгозбірні примірниками буковинських видань. З 1986 р. – 
це колекція «Буковинензія» у відділі рідкісних та цінних книг (тепер рідкісних 
книг та рукописів).
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Книга – це найважливіший літопис часу і джерело інформації, найцінніший 
здобуток людського розуму, вона формує світогляд, розширює обрії знань, збе-
рігає думки, почуття і досягнення цілих поколінь. У «Повісті минулих літ» за-
значається, що «… книги – мов ріки, які наповнюють собою увесь світ; це 
джерело мудрості, в книгах – бездонна глибина; ми ними втішаємося в печалі, 
вони – узда для тіла й душі. В книгах – світило мудрості…» [2, c. 105]. Книги, 
зібрані за майже 165 років існування університетської біб ліо теки мають свою 
неповторну історію, свою особливу долю.

Яскравим прикладом значущості книжкових фондів біб ліо теки Чернівець-
кого університету, вже з перших днів його існування, є найперші журнали об-
ліку роботи біб ліо теки університету. Зокрема, у «Журналі обліку видань, за-
мовлених користувачами», знаходимо запис датований 7 жовтня 1875 р. (через 
3 дні після відкриття університету), а в «Журналі обліку видачі літератури за 
запитами за межі біб ліо теки за 1875–1876 рр.» є записи передачі книг у редак-
цію «Czernowitzer Zeitung», крайовий «Landes-Prezidium» тощо.

Слід зазначити, що книги, записані в перших облікових журналах, мають 
класифікаційні індекси, тобто, як тільки видання надходило в біб ліо теку, його 
відразу систематизували за відповідною галуззю знань, адже ще для Крайової 
біб ліо теки професор гімназії, майбутній фундатор статистичної науки Австрії 
Адольф Фікер [4] та професор математики вищої технічної школи Відня Йозеф 
Колбе [3, c. 5] розробили систематичну таблицю класифікації книг, а Іон Сбіє-
ра та Йоган Полек дещо пізніше вдосконалили [5, c. 230]. 

Газета «Буковина» від 24 грудня 1896 р. (8 січня 1897 р.) відзначала: «уні-
верситетська біб ліо тека в Чернівцях набула за час свого існування [...] кни-
жок на суму 150452 зр. Тепер обіймає 70922 томів, 38578 меньших брошур, 
1496 зошитів і 3569 подвійних примірників – отже разом 114565 штук» [1, c. 5]. 

Колекція «Буковинензія» формувалась і пройшла свій шлях починаючи від 
Landes Bibliothek до НБ ЧНУ, значною мірою завдяки зусиллям фундаторів та 
видатних буковинських вчених – істориків, археографів, мовознавців, що були 
серед її перших біб ліо текарів і передавали в дар бібліотеці свої особисті ар-
хіви та колекції, поступово поповнюючи фонди, здебільшого подарованими 
книгами. У той час Північна Буковина і Чернівці входили до складу Австро-
Угорщини, і мовою викладання та діловодства в університеті на трьох факуль-
тетах – теологічному, юридичному та філософському – «Законом про відкриття 
Чернівецького імператорського і королівського університету імені Франца Йо-
сипа» від 31 березня 1875 р. було визначено німецьку мову, а тому і більша час-
тина книжкових надходжень була, відповідно, німецькою мовою.

Яскравим прикладом формування фонду може слугувати факт передачі (да-
рування) приватної книжкової книгозбірні від доктора М. Зотти, одного з пер-
ших ініціаторів створення Крайової біб ліо теки, зокрема, він передав до наших 
фондів добірку книг з правознавства – 200 томів. Подібна практика стала до-
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брою традицією в подальшому. Зокрема, колишніми директорами біб ліо теки в 
фонди було передано значну кількість рідкісних краєзнавчих видань.

Євсебій Попович (ректор університету 1880–1881 рр.) – перший директор 
біб ліо теки (1861–1875), професор історії Церкви та церковного права. Не один 
рік працював деканом теологічного факультету. У фонді відділу зберігають-
ся його друковані видання і рукописи серед них: загальна історія церков, стан 
церков в роки першої світової війни, по теорії ортодоксальної догматики.

Карл Райфенкугель, який виконував роботу і директора, і головного храни-
теля книг, і біб ліо текаря (1875–1903): його праці присвячені історії нашої біб-
ліо теки, інструкцій використання копій книг. 

Йоган Полек, видатний історик, директор біб ліо теки (1903–1912): його пра-
ці в основному присвячені історії Буковини, історії монетного двору в Садгорі.

Фрідріх Баумгакл (1913–1919), який також працював директором біб ліо-
теки: його праці висвітлюють значущі періоди розвитку біб ліо теки та їх ста-
тистичні дані.

Тоді ж, в австрійський період, на факультетах почали формуватися біб ліо-
теки семінарів, які пізніше, в 1932 р. стали структурними підрозділами уні-
верситетської біб ліо теки, а в 1949 р. їхні фонди перевезли до основного при-
міщення книгозбірні. Тому на багатьох примірниках можна побачити печат-
ки біб ліо тек семінарів. До речі, книгозбірня в цей час обслуговувала не тіль-
ки викладачів і студентів, але й усе місто. Це було обумовлено при передачі 
«Landesbibliothek» до університету.

Чернівецький університет декретом короля Фердинанда І від 1 жовтня 
1919 р. оголошено румуномовним. Починаючи з того часу і аж до 1940 р. біб-
ліо тека поповнювалась переважно румунськими виданнями. Першим директо-
ром університетської книгозбірні в румунський період історії став доктор тео-
логії Н. Котлярчук, який на той час мав 18-ти річний стаж бібліотечної роботи. 
Він подарував бібліотеці видання, які присвячені вивченню румунського насе-
лення Буковини.

Костянтин Мандичевський (роки його керівництва біб ліо текою 1923–1930) 
залишив нам у спадок методичні рекомендації по обслуговуванню читачів, а 
саме введення в бібліотеці читацьких квитків та ведення формулярів на вида-
ну літературу.

Євген Пеунел (1930–1940), будучи директором біб ліо теки, робив акцент на 
культмасову роботу, про що свідчать примірники його праць у нашому відділі.

Місто Чернівці стало визначним культурним центром, що притягував увагу 
всіх румунських письменників; вони надсилали новинки румунської літерату-
ри, що переходили у власність біб ліо теки університету. У відділі є повні того-
часні видання творів румунських класиків Ґ. Александреску, Б. Хиждеу, Ґ. Аса-
кі, І. Редулеску, І. Славича, В. Александрі, М. Емінеску та багатьох інших, а та-
кож книги з румунського мовознавства і фольклору.



155

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

Австро-Угорська та Румунська періодика того часу складає величезний 
об’єм періодичних видань українською, польською, молдавською, німецькою, 
румунською, єврейською та іншими мовами, прикладами яких є «Allgemeine 
Zeitung» (Загальна газета), «Der Abend» (Вечір), «Agricultoriul» (Землероб), 
«Angestellten-Zeitung» (Газета для службовців), «Bukowinaer Beamten-Zeitung» 
(Газета для чиновників), «Gemeinde Zeitung» (Газета громади) «Bucovina» 
(Буковина), «Bukowinaer Deutsche Zeitung» (Буковинська німецька газета), 
«Bukowinaer Nachrichten» (Буковинські відомості), «Bukowinaer Post» (Буко-
винська пошта), «Bukowiner Schule» (Буковинська школа), «Bukowinaer Volks- 
Zeitung» (Буковинська народна газета), «Bukowiner Bote» (Буковинський лис-
ток), «Bukowiner pädagogische Blätter» (Буковинські педагогічні листки), 
«Bukowiner Volksblatt» (Буковинський народний листок), «Czernowitzer Presse» 
(Чернівецька преса), «Czernowitzer Tagblatt» (Чернівецький щоденний лис-
ток), «Unirea», «Gazeta Bucovinei», «Gazeta Polska», «Deşteptarea», «Buletinul 
Comunal», «Czernowiecka gazeta polska», «Czernowitzer deutsche Tagespost» 
(Чернівецька пошта німецькою мовою), «Junimea literara» (Джунімя літераре) 
(«Літературна юність»), «Djablica» (Зяблик), «Codrul Cosminului» (Козьмин-
ський ліс), «Monitorul Bucovinei», «Buletinul Bucovinei» (Бюлетень Буковини), 
«Glasul Bucovinei» (Голос Буковини), «Unirea nationala» (Національна єдність), 
«Lumina» (Промінь), «Foaia oficială a Mitropoliei Bucovinei», «Борба», «Буко-
винские ведомости», «Будяк», «Буковина», «Відродження», «Гасло», «Земля», 
«Каменярі», «Народний голос», «Нова Буковина», «Рідний край», «Самостій-
на думка», «Українська ластівка», «Університетський вісник», «Час» та бага-
то інших.

Також у фонді можна побачити праці ректорів університету Фрідріха 
Кляйнвехтера (1882–1883, 1893–1894), який двічі обирався ректором, був 
почесним громадянином міста Чернівці, відомим економістом, викладачем 
Чернівецького університету 1909–1911 рр.; Володимира Репти – ректора уні-
верситету австрійського періоду (народився на Буковині, був багатолітнім 
мит рополитом Буковини і Далмації); Костянтина Поповича – ректора уні-
верситету австрійського періоду; Йозефа Шумпетера – першого біб ліо текаря 
Карла Райфенкугеля; Іона Ністора – історика Буковини і Румунії, політичного 
і державного діяча Австро-Угорщини і Румунії, академіка Академії Наук Ру-
мунії, науковця, педагога, ректора румунського періоду; Максиміліана Гак-
мана – доктора права, професора, громадського діяча, сенатора румунського 
парламенту, ректора румунського періоду Євсебія Поповича; Сидора Вороб-
кевича; Василя Сімовича та ін. 

Значна кількість наукових та науково-методичних праць викладачів черні-
вецьких реальних шкіл, гімназій та університету займають гідне місце в кра-
єзнавчій колекції. Варті уваги і праці видатних істориків Раймунда Фрідріха 
Кайндля (визначний буковинознавець), Фердінанда Ціглауера (42 роки від-
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дав роботі в Чернівецькому університеті, почесний громадянин міста Чернів-
ці), знавців слов’янської філології Омеляна Калужняцького, Степана Смаль-
Стоцького, румунського мовознавця Секстіла Пушкаріу, математика Ганса 
Гана, правознавця Євгена Ерліха (всесвітньо відомий науковець-юрист) та ба-
гатьох інших відомих вчених. Ці книги цінні ще й тим, що на багатьох з них є 
рукописні помітки авторів та особисті екслібриси. На полицях фонду займають 
належне місце рукописи видатних науковців нашого краю, що містять багато 
ненадрукованих, і навіть не досліджених документів. Вони виконують не лише 
меморіальну функцію, а й є науковою базою досліджень. Серед них рукописи 
Раймонда Кайндля, Євгена Козака, Карла Райфенкугеля, Гакмана Максимілі-
ана, Фрідріха Баумгакла, Зенона Кузелі, Ореста Тарангула, Є. Ісопескула та 
інших. Крім того, у відділі зберігаються рукописні варіанти журналів, статис-
тичні протоколи, особові справи студентів, промови ректорів, документація 
університету та рукописні каталоги.

Сучасна Буковина також широко представлена у фондах відділу працями на-
уковців нашого університету та видатних діячів краю: відомого буковинського 
науковця, доктора історичних наук, професора Василя Ботушанського; доктора 
історичних наук, професора Петра Брицького; доктора історичних наук Олек-
сандра Добржанського; Нестора Мизака – історика-дослідника; Марії Никир-
си – архівіста, краєзнавця, перекладача, науковця; Миколи Гуйванюка – кан-
дидата історичних наук; Тамари Марусик – професора, проректора ЧНУ; На-
дії Бабич – українського мовознавця, кандидата філологічних наук, професора; 
Сергія Осачука – кандидата історичних наук, перекладача, громадського діяча, 
почесного консула Австрії в Чернівцях; Михайла Чучко – українського істори-
ка, етнографа, доктора історичних наук, професора та багатьох інших.

Отже, 90-й відділ «Буковинензія» один з найцікавіших відділів, що відобра-
жає історичний та культурний розвиток буковинців. Основне його призначен-
ня – дати користувачам якомога повнішу інформацію про суспільно-політичне, 
культурне, духовне, релігійне, мистецьке життя і творчість наших співвітчиз-
ників, розкрити роль багатонаціонального населення Буковини в світовій куль-
турі, а також життя українського слова, української думки в світовому співто-
варистві. Колекція «Буковинензія» є найціннішим скарбом краєзнавчих фон-
дів НБ ЧНУ. 

Склад фонду відображено у системі карткових каталогів і картотеках біб-
ліо теки, відділу та більша частина вже є і в електронному каталозі. Краєзнав-
ча картотека біб ліо теки відображає як книги, так і окремі статті з книг, публіка-
ції в пресі, присвячені краю. Збагачення фонду здійснювалося протягом всього 
його існування. В результаті був складений унікальний фонд документів та ру-
кописних книг, який на сьогоднішній день нараховує 8757 універсальних дру-
кованих видань та 72 рукописи. 

«Згадайте предків своїх, щоб історія перед вами не згасла», як справедливо 
відзначала О. Кобилянська, – видатна письменниця зі світовим іменем та наша 
краянка.



157

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

Список використаної літератури
1. Новинки // Буковина : часопис для руских родин. – 1896. – Рочник XII. – 24 груд. (8 січ.).
2. Повість минулих літ : літопис / переказ В. С. Близнець ; худож. Г. Якутович. – Київ : Веселка, 1989. – 

224 с.
3. Alth T. von. Klimatologie von Czernowitz : ein Beitrag zur Heimatskunde / Titus von Alth. – Czernowitz : 

Eckhardt, 1875. – 52 р.
4. Schwab E. Dr. Adolf Ficker : Nachruf gehalten im Vereine «Mittelschule» / Erasmus Schwab. – Wien : Alfred 

Hölder, 1880. – 31 р.
5. Păunel Eugen I. Biblioteca Universităţii din Cernăuţi / Eugen I. Păunel // Boabe de Grâu. – 1933. – An. 4, № 4 

(Apr.). – P. 225–239.

Надійшла 03.07.2017 р.

М. Б. Зушман, 
кандидат филологических наук,
директор Научной библиотеки
Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича,
ул. Леси Украинки, 23, г. Черновцы, 58008, Украина,
тел.: (037) 258 47 60
e-mail: m.zushman@chnu.edu.ua 

КОЛЛЕКЦИЯ «БУКОВИНЕНЗИЯ» КАК ОДНА ИЗ 
ЖЕМЧУЖИН НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧЕРНОВИЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЮРИЯ 
ФЕДЬКОВИЧА 

В статье рассматривается краеведческая составляющая научной библиотеки 
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, а имен-
но коллекция «Буковинензия», имеющий общегосударственное значение. Кра-
еведение является одним из ведущих направлений поисковой и информацион-
ной деятельности Научной библиотеки Черновицкого университета. «Букови-
нензия» – это документы, касающиеся университета, рукописи, труды выда-
ющихся ученых, которые были связаны с Буковиной и Черновцами, краевед-
ческие календаре, подшивки газет на разных языках: немецком, румынском, 
польском, а также подшивки «Буковины» – первой украиноязычной газеты в 
Черновцах.

Ключевые слова: Буковинензия, коллекция, отдел, редкая книга, рукописи, 
периодика.



158

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

M. B. Zushman, 
Candidate of Philological Sciences,
Director of the Library 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
23, Lesya Ukrainka St., Chernivtsi, 58008. Ukraine,
tel.: (037) 258 47 60
e-mail: m.zushman@chnu.edu.ua 

KOLLEKTION «BUKOVINENZIA» AS ONE OF THE PEARLS 
OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF YURIY FEDKOVYCH 
CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY

The article describes the ethnographic component of the scientific library of Yuriy 
Fedkovych Chernivtsi National University, namely the collection of national 
significance – «Bukovinensia». Studies of local lore are one of the leading areas of 
search and information activity of the Scientific Library of Chernivtsi University. 
«Bukovinensia» is a package of documents related to the University, manuscripts, 
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БІБЛІОТЕЧНІ ДОКУМЕНТИ З РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 
БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК

У статті наголошено на необхідності розробки у біб ліо теках, де зберігаються 
значні масиви книжкових пам’яток, документної бази щодо їхньої безпе-
ки. Пропонується перелік документів та загальні підходи до регламентації 
діяльності біб ліо тек у сфері використання книжкових пам’яток, надання до-
ступу до оригіналів, у тому числі у випадках вимог контролюючих органів, 
представників влади, засобів масової інформації. 

Ключові слова: бібліотечні документи, книжкові пам’ятки, безпека викори-
стання, правила користування, положення.

Предметом дослідження є обґрунтування необхідності розробки у біб ліо-
теках, де зберігаються значні масиви книжкових пам’яток, документів, які б ре-
гламентували діяльність, пов’язану з використанням книжкових пам’яток і їх-
ньою безпекою. Тема є актуальною у зв’язку з фактами викрадення стародру-
ків з державних книгосховищ. Мета роботи – привернути увагу спеціалістів до 
цієї проблеми і рекомендувати розробку комплекту документів, які мають міс-
тити основні підходи до збереження рідкісних і цінних книг та вимоги органі-
зації роботи з ними, які б унеможливили викрадення раритетів.

Методологічною основою дослідження є прогнозування ризиків у збере-
женні та використанні книжкових пам’яток, а також методичні рішення і за-
гальні шляхи розв’язання проблеми через чітке регламентування процесів ро-
боти.

Результатом відповідної діяльності групи спеціалістів Національної біб ліо-
теки України імені В. І. Вернадського у цьому напрямі стала розробка пакету 
відповідних документів: Положення про книжкові пам’ятки, рідкісні та цін-
ні фонди (колекції), що зберігаються в установах Національної академії наук 
(НАН) України; Правила користування книжковими пам’ятками, рідкісними та 
цінними книжковими і рукописними фондами у біб ліо теках та установах НАН 
України; Інструкція про дії співробітників у випадках надзвичайних ситуацій, 
а також конкретні Положення спеціалізованих відділів, внутрішні інструкції 
© Г. І. Ковальчук, 2017
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та правила користування спеціалізованими читальними залами. Сподіваємо-
ся, що наш досвід може стати в нагоді співробітникам відділів рідкісних книг 
біб ліо тек вищих навчальних закладів, насамперед – класичних університетів, 
що мають багатющі фонди і давні традиції роботи з книжковими пам’ятками. 
Безумовно, наш досвід не є директивою, обов’язковою до виконання в іншо-
му відомстві, а виноситься на обговорення; доцільність розробки подібних до-
кументів у мережі наукових біб ліо тек університетів України вирішуватиметь-
ся самими біб ліо теками.

Проблема збереження книжкових пам’яток у процесі використання, убезпе-
чення їх від крадіжок у державних установах є актуальною, особливо у зв’язку 
з гучними фактами викрадення примірника московського Апостола 1564 р. 
з Національної біб ліо теки України імені В. І. Вернадського в травні 2016 р., 
зникненням 95 кириличних стародруків, двох рукописів та понад сотні примір-
ників латиношрифтних стародруків і книжкових пам’яток пізнішого часу з Му-
зею мистецтв давньої української книги Львівської національної галереї мис-
тецтв, а перед тим зникненням стародруків у Національному музеї імені Ан-
дрія Шептицького у Львові. Мода і, значить, попит на книжкові пам’ятки серед 
колекціонерів зростає, а легальна кількість стародруків чи давніх рукописних 
книг на ринку відповідно зменшується. Під словом «легальна» ми розу міємо 
примірники некримінального походження, тобто ті, які не були викрадені з 
державних чи приватних зібрань, які можна продати легально на аукціонах, в 
антикварних магазинах чи ярмарках. Останніми десятиліттями до кола тради-
ційних колекціонерів-бібліофілів додалися заможні особи, серед яких і бізнес-
мени, і високопосадовці (що показало електронне декларування чи обшуки), 
які вважають модним вкладати гроші, і не маленькі, в збирання рідкісних і цін-
них книжок, що, безперечно, похвально, якщо законно. 

Крім власників зібрань книжкових пам’яток, які часто, на відміну від по-
передників, далекі від історико-книгознавчих знань, і продавців раритетів, іс-
нують посередники, серед яких є блискучі спеціалісти з історії книги та анти-
кварної торгівлі. Замовниками на певні раритети можуть виступати і власники, 
але особливо – посередники, роль яких багатогранна, у тому числі: робити гра-
мотні описи пам’яток, звіряти їх обов’язково з бібліографією, визначати дефек-
тність, насамперед встановлювати відсутні аркуші, й шукати можливість до-
повнення цього примірника аркушами з іншого примірника, а оскільки запасу 
вільних примірників, спеціально існуючих для цього, не існує апріорі, то зна-
чить, не виключено, з примірників із державних сховищ, адже до зібрань при-
ватних колекціонерів добратися важче. 

Але це крайні випадки, кримінальні. На сьогодні, при можливостях сучас-
ної копіювальної техніки, а також за наявності паперу ручного виробництва 
(сучасного, але «під давнину») вітчизняні майстри можуть виготовити точні-
сіньку копію будь-яких аркушів стародруку чи з каліграфічною точністю по-
вторити аркуш рукописної книги, навіть чорнила будуть виготовлені за ста-
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ровинним рецептом. Для початку потрібна цифрова копія певного фрагменту 
(аркушів), зробити яку можна найчастіше з примірника державної книгозбір-
ні. І це чудово, це не руйнує оригінал, це варто заохочувати, під контролем біб-
ліо теки, звісно. Проте виготовлення таких копій є недешевим, тому недобро-
совісні, м’яко кажучи, посередники йдуть на вирізування потрібних аркушів.

Не треба применшувати обсяг підробок і кількість людей, що працюють у 
цій сфері. Більшість посередників – це справжні знавці старовинних видань, 
які добре знають кон’юнктуру ринку, де можна шукати потрібну замовнику 
книгу, де замовити реставрацію, яка буде не тільки стабілізувати примірник, 
як це переважно робиться в біб ліо теках, а й доповнювати його потрібними ар-
кушами тексту чи гравюрами, шкіряною оправою під давнину, з тисненням. 
Про це можна багато говорити, хоча діяльність ця відбувається, що називаєть-
ся, в тіні. 

Проте є й інші посередники, які теж уважно слідкують за появою каталогів 
книжкових пам’яток, радіють появі електронних каталогів, що прискорює і по-
легшує пошук потрібних раритетів. У разі необхідності вони організують офі-
ційні листи-звернення на бланках установ із запитами щодо наявності певної 
книги, або для користування якоїсь особи рідкісними й цінними книгами. Це, 
не виключено, члени злочинних угрупувань, і саме від них потрібно боронити 
державні фонди книжкових пам’яток.

Відповідно до чинного законодавства, рукописні книги, стародруки, рідкіс-
ні та цінні книжки ХІХ–ХХ ст. є національним надбанням, що охороняється 
державою. Проте, як свідчить практика, належне фінансування для охорони 
таких фондів відсутнє або його катастрофічно не вистачає, про яке б відом-
ство не йшлося – Національну академію наук чи галузеві академії, Міністер-
ство освіти та науки чи Міністерство культури. І тільки коли стається трагедія, 
всі, починаючи від засобів масової комунікації і завершуючи відомчим керів-
ництвом установи, висловлюють обурення й здивування, як таке могло стати-
ся. Але й після того, зазвичай, проблематичним залишається належне облад-
нання біб ліо тек засобами відеоспостереження (під «належним» ми розуміємо 
не поодиноку камеру, а цілу систему контролю, заходи (реєстрацію книговида-
чі у читацьких квитках зі штрих-кодами), що унеможливлюють покидання ко-
ристувачем біб ліо теки без повернення ним і відповідного списання одержаної 
літератури; оснащення всього фонду книжкових пам’яток високоякісними ла-
зерними чіпами, а приміщень – відповідними рамками, що реагують на проне-
сення тут книги і т. ін. 

Що можна зробити без фінансових вливань для поліпшення безпеки книж-
кових пам’яток? Прискіпливий аналіз існуючого в бібліотеці порядку в цій 
сфері, а також чітке дотримання вимог, передбачених у нормативно-правових 
документах. Ми ще раз ретельно переглянули чинні законодавчі та нормативні 
документи, в яких хоча б фрагментарно йдеться про книжкові пам’ятки. Так, у 
Законі про біб ліо теки та бібліотечну справу [2, ст. 16] зафіксовано, що особли-
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во цінні, рідкісні документи та колекції включаються до Державного реєстру 
національного культурного надбання України згідно з Положенням, яке затвер-
джується Кабінетом Міністрів України, і до них встановлюється особливий ре-
жим охорони, зберігання та використання; щоправда, не розкрито, що це ре-
ально означає. В Інструкції з обліку документів [4] передбачено, що при взят-
ті на індивідуальний облік рідкісного чи цінного видання в інвентарній книзі 
в графі «Примітка» робиться запис «РК» і вказуються особливості даного при-
мірника. Проте як вмістити опис цих особливостей в маленькій примітці – не-
зрозуміло. В листопаді 2015 р. на порталі Міністерства культури України було 
опубліковано для громадського обговорення проект нової Інструкції про збе-
реження документних ресурсів біб ліо тек державної та комунальної форм влас-
ності [3], де введено терміни «книжкові пам’ятки» та «збереження книжко-
вих пам’яток». Крім того, тут наголошено, що переінвентаризація документ-
них ресурсів біб ліо теки, а також переписування інвентарних книг забороняєть-
ся. У розділі 3 цього проекту прописано вимоги щодо забезпечення збереження 
документів біб ліо тек в процесі їх зберігання, а саме: пріоритети у забезпеченні 
збереження документів біб ліо тек встановлюються у відповідності до їх значу-
щості і мети зберігання; першу категорію складають рідкісні та цінні видання, 
що увійшли до Державного реєстру культурного надбання України; пам’ятки 
писемності та друку зберігаються у біб ліо теках постійно; охорона документ-
них фондів забезпечується захистом документів від крадіжок, стихійного лиха. 
У випадку надзвичайних ситуацій, аварій або стихійного лиха передбачається 
оперативна евакуація бібліотечного фонду згідно із затвердженим по бібліоте-
ці планом дій у надзвичайних ситуаціях. У розділі 4 закріплено вимоги щодо 
забезпечення збереження фондів у процесі використання документних ресур-
сів біб ліо тек, де зафіксовано, що кожна біб ліо тека розробляє власні правила ко-
ристування відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користува-
чів, спеціалізації бібліотечних фондів; пріоритет збереженості над доступніс-
тю є основним принципом у використанні книжкових пам’яток; загальні пра-
вила користування книжковими пам’ятками передбачають: надання їх тільки в 
науково-дослідних цілях, в інших випадках – заміна книжкової пам’ятки копі-
єю; забезпечення безперервного візуального контролю за використанням доку-
мента при існуванні особливих правил його видачі.

Є міждержавний стандарт ДСТУ 7.87:2008 СІБВС «Книжкові пам’ятки. За-
гальні вимоги (ГОСТ 7.87–2003. IDT)» [1], що, безперечно, має позитивне зна-
чення, проте деякі його вимоги є неприйнятними. Наприклад, п. 8.4.1. щодо ве-
дення окремих інвентарних книг і спеціального каталогу для обліку книжкових 
пам’яток для великих біб ліо тек, що мають вже значну історію, означає створю-
вати для таких документів нові інвентарні книги, тобто гасити існуючі інвен-
тарні номери, ставити на пам’ятку нову печатку і номер шариковою ручкою. 
Але це, по-перше, спотворює саму пам’ятку, а по-друге, суперечить іншим ді-
ючим нормативним документам, які регламентують питання обліку бібліотеч-
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них фондів (у бібліотечній практиці – інвентаризації, тобто взятті на індивіду-
альний облік через занесення опису видання в інвентарну книгу, хоча все час-
тіше з’являються документи, в яких під терміном «інвентаризація» передбаче-
но перевірку фондів, що вносить непорозуміння через двозначність терміну). 

Напряму пов’язаний з книжковими пам’ятками відносно новий «Порядок 
відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру на-
ціонального культурного надбання» [5], яким безумовно потрібно керуватися, 
але він також не дає відповіді на багато питань.

Названі документи містять загальні вимоги та підходи до роботи з книжко-
вими пам’ятками, які, на нашу думку, варто конкретизувати при розробці від-
повідних документів у конкретній бібліотеці. Власне, мета статті – привернути 
увагу до деяких уразливих моментів, надати пропозиції щодо здійснення пев-
них заходів у біб ліо теках відносно посилення безпеки книжкових пам’яток. 
Ми спираємось на досвід Національної біб ліо теки України імені В. І. Вернад-
ського. Університетські біб ліо теки, безумовно, мають свою специфіку. Про-
те, сподіваємося, загальний підхід до вирішення проблеми стосується всіх 
установ-фондоутримувачів книжкових пам’яток.

Насамперед, потрібен належний облік книжкових пам’яток. Що мається на 
увазі, покажемо на прикладі. Нещодавно до нас за консультацією звернулася 
новий керівник біб ліо теки одного вищого навчального закладу системи Мініс-
терства культури України. В установі була перевірка з якогось контролюючого 
органу, і перевіряючі зажадали інформацію про кількість рідкісних і цінних ви-
дань у фонді біб ліо теки. Цифра така була, хоча й не підтверджена нічим: книж-
кові пам’ятки тут не виділені в окремий фонд, нема їхніх списків чи окремо-
го каталогу, або відповідної інвентарної книги чи книги шифрів – нічого! Про-
те перевіряючі особи отримали потрібну цифру і цим, на щастя, задовольни-
лися. Незадоволеним виявилося керівництво ВНЗ, яке, побоюючись невідпо-
відності між кількістю фондів книжкових пам’яток та сукупною вартістю фон-
дів (вважаючи, що рідкісні та цінні книги повинні мати захмарну матеріальну 
вартість), зробило суворе нарікання новому керівнику біб ліо теки. Відтак, ви-
сновки: у бібліотеці має бути налагоджений облік книжкових пам’яток, інших 
рідкісних й цінних документів, які є у фонді – й індивідуальний, і сумарний. 
Сумарна кількість цього національного надбання (саме так визначаються такі 
раритети) і сумарна балансова (!), а не ринкова чи страхова їхня вартість ма-
ють бути зафіксовані в бухгалтерії, і саме сумарна цифра щорічно індексуєть-
ся, як і вартість усього бібліотечного фонду, тобто індивідуальна ціна на кож-
ну пам’ятку не переглядається постійно в зв’язку, скажімо, з ростом інфляції, 
бо інакше ми тільки цим і змушені будемо займатись. Проте мова тут йде про 
організовані фонди книжкових пам’яток, як правило, наразі виділені в окремі 
структурні підрозділи, а не про окремі поодинокі книжкові пам’ятки в загаль-
них фондах, ніяк не позначені ні фізично, ні в каталогах. Електронної бази да-
них, якщо така ведеться, тут замало. Така база безумовно потрібна, але це лише 
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інструмент ведення обліку, а не його результат. Таким чином, біб ліо тека має 
сама продумати, методично обґрунтувати і затвердити систему обліку книжко-
вих пам’яток, виходячи зі своєї специфіки.

Припустимо, облік книжкових пам’яток налагоджений. Вирішені, наскіль-
ки можливо, питання підтримання нормативних умов зберігання (санітарно-
гігієнічного, світлового, температурно-вологісного), охорони та безпеки схо-
вищ книжкових пам’яток. Уразливими найчастіше є питання щодо безпеки 
рідкісних і цінних документів або книжок у процесі їх використання, тобто 
під час книговидачі користувачам. При тому, що основні вимоги до забезпе-
чення і якості обслуговування, і належного контролю за наявністю книжкових 
пам’яток та їх цілісності відомі, кожна біб ліо тека має продумати всі моменти, 
щоб убезпечити раритети від несанкціонованого виносу чи вирізання гравюр. 
Прогнозування можливих злочинів, їх упередження з метою недопущення кри-
мінальних дій, відповідне навчання персоналу є насправді непростим завдан-
ням. А для дотримання співробітниками регламенту дій, направлених на без-
пеку книжкових пам’яток, необхідно спочатку розробити та затвердити спеці-
альні інструктивні документи, відповідно до яких мають діяти працівники. Які 
саме потрібні документи, зрозуміло, ніде не прописано. Власне, доцільність 
розробки таких документів, їхнє наповнення і є предметом нашої розвідки.

Як відомо, обов’язковими документами є Статут біб ліо теки, правила корис-
тування її фондами, для обліку фондів – сумарна книга, інвентарні книги, ка-
талоги. У тих біб ліо теках, де є спеціалізовані відділи рідкісних книг (їх назва 
може бути різною), окремі читальні зали, на нашу думку, потрібні документи, 
що чітко регламентуватимуть роботу з рідкісними й цінними документами. Як 
правило, це великі біб ліо теки, що мають історично сформовані фонди книжко-
вих пам’яток. Насамперед, це національні біб ліо теки України і наукові біб ліо-
теки класичних університетів. Комплект документів, що можуть закріпити іс-
нуючу практику роботи з пам’ятками або містити нові розробки, ми бачимо та-
кий: Положення про книжкові пам’ятки, що зберігаються у фондах ВНЗ (або, 
можливо, мережі біб ліо тек ВНЗ загалом чи певного регіону); Правила корис-
тування (використання) книжковими пам’ятками; Інструкція щодо дій співро-
бітників у разі надзвичайних ситуацій. Можливі й інші документи; спеціалісти 
певної установи можуть обмежитися одним з названих документів – повторює-
мо, загальних вимог щодо обов’язковості таких нормативних документів нема. 
Проте саме життя, досвід переконують у їхній доцільності. Покажемо це на ре-
альних, підкреслимо це, прикладах.

Серед надзвичайних ситуацій можуть бути і вимоги від силових відомств 
перевірити наявність якихось книжкових раритетів, письмові заготовлені акти 
на виїмку їх з біб ліо теки начебто по відкритій карній справі чи щось подібне. 
Чи всі співробітники знають алгоритм потрібних дій? Ми інколи навіть перед-
бачити не можемо фантазію, а правильніше – підготовку злочинців. Так, як 
з’ясувалося пізніше, перед викраденням примірника Апостола до багатьох ве-
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ликих біб ліо тек України були начебто офіційні звернення від СБУ або Мініс-
терства культури з письмовими чи усними запитами щодо наявності у фондах 
даної установи примірника цього видання 1564 р. Тобто спочатку було кон-
кретне замовлення, потім пошук примірника, потім «робота» над легендою, 
пошуком чи виготовленням потрібних документів – листів на бланках, посвід-
чень особи, і лише на заключному етапі, який, до речі, тривав кілька годин, від-
бувся акт викрадення. На щастя, за рік книгу знайшли, але, не зважаючи на гуч-
ний резонанс, на місце законного зберігання вона досі не повернулася. Чи ста-
ло це уроком для інших біб ліо тек – думаю, ні. Слідство триває, деталі розголо-
шувати не можна, злочинці на волі. Куди вони прийдуть наступного разу і чи 
застраховані інші біб ліо теки від подібної ситуації?

Останній відомий нам випадок, який, на щастя, нічим кримінальним не за-
кінчився: у читальному залі рідкісних книг раптом з’являються двоє відвіду-
вачів (не читачів – з разовими квитками), починають фотографувати все під-
ряд – двері читального залу, вікна, шафи і т. п. На запит чергового жінка з доко-
ром відмовляє: «це ж американський письменник, йому цікаво! Покажіть йому 
негайно найдавніші й найцінніші книги, що у вас є». Власне, так часто пово-
дять себе і представники мас-медіа: щоб читачам і глядачам було цікаво, пока-
жіть іще, де лежить і як лежить, розкажіть, де у вас камери спостереження, як 
працює захисна рамка і чи завжди вона реагує на чіпи на книгах і т. п.

Висновок: потрібна не лише конкретна інструкція для співробітників на по-
дібні випадки чи інші відвідування – депутатів, високопосадовців, представ-
ників силових відомств, журналістів, які посилаються на Закон про інформа-
цію, а насправді їх зайва інформація може реально зашкодити збереженню на-
ціонального надбання. Потрібні якщо не постійні, то хоча б спорадичні тренін-
ги для персоналу, на яких можна розбирати різні ситуації.

Але основний документ, першооснова, це все-таки Положення про книж-
кові пам’ятки (варіант – про рідкісні та цінні документи, книги), який одно-
значно закріпить визначення термінів у цій галузі, види і категорії книжко-
вих пам’яток, критерії щодо їхнього відбору в університетських біб ліо теках 
в цілому чи в кожній бібліотеці зокрема (в залежності від фондів критерії мо-
жуть різнитися). Саме в цьому документі доцільно прописати особливості об-
ліку книжкових пам’яток в конкретній бібліотеці чи, в перспективі, централі-
зований, зведений по мережі біб ліо тек ВНЗ облік книжкових пам’яток на єди-
ній науково-методичній основі в корпоративній базі даних; вимоги до уніфі-
кованого опису пам’яток. Можливо, саме при укладанні спільного Положення 
варто прописати методику зведення описів і передачу їх до Міністерства куль-
тури, адже наразі в Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних ви-
дань до Державного реєстру національного культурного надбання наукові біб-
ліо теки ВНЗ не названі! В Положенні варто зафіксувати також вимоги до сис-
тематичної перевірки фондів книжкових пам’яток, позиції щодо неможливості 
переформування чи ліквідації цінних колекцій, списання книжкових пам’яток 
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тощо. Окремий розділ Положення, на нашу думку, має бути присвячений нор-
мативним умовам щодо зберігання книжкових пам’яток.

Належну увагу в Положенні варто приділити використанню книжкових 
пам’яток. Погодьмося, у наукових біб ліо теках ВНЗ є своя специфіка, що різ-
ниться від публічних біб ліо тек, і це потрібно чітко прописати. Хоча є і загально 
цивілізаційні вимоги, наприклад: пріоритет збереження над доступністю ори-
гіналів; надання їх лише з науково-дослідною метою, за спеціальним дозволом 
керівника підрозділу; максимально можлива заміна оригіналів копіями або ін-
шими виданнями того ж твору; доступ до видань з фонду книжкових пам’яток і 
колекцій – книжкових пам’яток здійснюється лише за відсутності аналогічних 
примірників у загальних фондах біб ліо теки; наявність спеціалізованих читаль-
них залів або спеціально відведених робочих місць, що забезпечують всебіч-
ний контроль за користуванням книжковими пам’ятками. Безперечно, виника-
ють питання про доступність інформації щодо книжкових пам’яток: вона здій-
снюється і через створення копій, і через систему відповідних каталогів, довід-
кові та наукові видання, публікацію статей, виступи на конференціях, інформа-
ції в пресі, виставки. 

Окремо, крім збереження і використання, варто передбачити в Положенні 
всі питання безпеки фондів: й інженерно-технічний захист приміщень, і оцін-
ку ефективності контрольно-пропускного режиму (до якихось речей ми про-
сто звикли і вже не звертаємо уваги, що саме тут є вразливі місця), фізичний 
та електронний захист пам’яток. Потрібен постійний аналіз професійного рів-
ня хранителів, сучасні посадові та спеціальні інструкції. У питаннях безпеки 
національного культурного надбання, яким є книжкові пам’ятки, нема друго-
рядних питань; важливо переглянути і звернути увагу на такі, здавалося б, зви-
чайні, але дуже важливі питання: чи можливий доступ до приміщень, де збе-
рігаються фонди книжкових пам’яток, користувачам, відвідувачам, працівни-
кам інших структурних підрозділів біб ліо теки; як забезпечується захист при-
міщень у неробочий час – у охорони просто зберігаються ключі від сховищ, 
і працівник охорони у вихідний день чи вночі може відкрити сховище книж-
кових пам’яток? Який встановлено порядок закривання і відкривання примі-
щень, де зберігаються книжкові пам’ятки? Чи всі співробітники біб ліо теки чи 
навіть спеціалізованого підрозділу можуть вільно брати ключі від таких при-
міщень? Чи індивідуальними кодами користуються співробітники за наявнос-
ті автоматичної системи охорони? Чи передбачений вільний доступ до корис-
тування книжковими пам’ятками?

Більш деталізованими повинні бути Правила користування книжковими 
пам’ятками. На нашу думку, саме тут має бути прописана категорична заборо-
на створення будь-яких особливих умов користування рідкісними й цінними 
фондами чи допущення будь-яких виключень з правил користування для пред-
ставників перевіряючих органів, засобів масової інформації. Обов’язкова нор-
ма – користування книжковими пам’ятками є безоплатним, проте окремі по-
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слуги при обслуговуванні можуть бути платними, якщо це передбачено Пере-
ліком платних послуг біб ліо теки.

У документі мають бути викладені принципи використання книжкових 
пам’яток і конкретні правила користування ними. Серед останніх обов’язковим 
правилом має бути заборона на ксерокопіювання таких раритетів, можливим 
є лише оцифрування пам’ятки чи її фрагмента. Повинні бути передбачені всі 
нюанси обслуговування користувачів при книговидачі в конкретній бібліоте-
ці, тому вони можуть різнитися відповідно до існуючих умов у цій книгозбір-
ні. Наприклад, бажано замінювати оригінали копіями (електронними, друко-
ваними, мікрофільмами), але наскільки це реально в конкретній установі? Іде-
ально видавати книжкові пам’ятки лише в спеціалізованих читальних залах, у 
яких забезпечено всебічний контроль за використанням книжкових пам’яток, 
рідкісних і цінних документів. Чи скрізь є така можливість? Візуальне озна-
йомлення з книжковими пам’ятками вірогідне при їхньому експонуванні на 
виставках, але за умови забезпечення належної охорони і контролю (шафи та 
вітрини під склом, закриті на замки, в приміщенні, де знаходиться співробіт-
ник). Необхідною умовою видачі книжкових пам’яток є запис користувача до 
біб ліо теки, що передбачає заповнення ним реєстраційної картки з персональ-
ними відомостями. Чи достатньо цього для певної біб ліо теки, чи потрібен іще 
лист з місця роботи чи навчання, що засвідчує його професійні наукові потре-
би користуватися книжковими пам’ятками, чи потрібна додаткова заява – ви-
рішує сама біб ліо тека і закріплює це в своїх правилах. Важливо прийняти нор-
му, якщо відвідувач не є читачем, то видавати йому раритетні пам’ятки за яко-
юсь перепусткою, посвідченням працівника якоїсь установи, навіть перевіря-
ючого відомства, ЗМІ, народного депутата України або представника місце-
вих органів влади без дозволу керівника біб ліо теки не можна. Так само потрі-
бен дозвіл керівника при зверненні пенсіонера, тимчасово непрацюючої лю-
дини чи особи, що перебуває у відрядженні. У правилах варто передбачити і 
такі питання: скільки рукописних книг, історичних документів, стародруків, 
рідкісних і цінних видань ХІХ–ХХ ст., журналів може бути видано одночас-
но й впродовж дня; чи повинен розписатися користувач про отримання рари-
тетів; за який час до закриття установи (зали) читач має повернути докумен-
ти, аби у співробітника була можливість перевірити стан книги, її автентич-
ність та повноту; який термін користування унікальними та особливо цінними 
пам’ятками приймає біб ліо тека (повертає щоденно на місце постійного збері-
гання чи тримає на бронеполиці протягом певно визначеного терміну); як ви-
рішується намір читача репродукувати певне видання тощо. Ці питання біб-
ліо тека регулює сама, проте деякі підходи мають бути обов’язковими, зокре-
ма: видача оригіналів користувачам дозволяється лише у наукових цілях, а в 
інших випадках це потребує відповідного обґрунтування і спеціального дозво-
лу; біб ліо тека має дбати про високу професійну підготовку персоналу, що об-
слуговує користувачів цією категорією видань; черговий біб ліо текар повинен 
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здійснювати постійний контроль за користувачами книжкових пам’яток, він не 
має права залишати читальний зал без заміни колегою; на абонемент рідкісні 
та цінні фонди не видаються.

Як і в інших бібліотечних правилах для користувачів, тут мають бути ви-
кладені їхні права, обов’язки, відповідальність та позиції, що не можна роби-
ти, наприклад, заходити до читальної зали у верхньому одязі, з великими сум-
ками, пакетами, портфелями; використовувати будь-які технічні засоби без до-
зволу адміністрації; передавати власний читацький квиток чи одержані видан-
ня іншим користувачам; залишати закладки, перегинати видання вздовж корін-
ця, загинати аркуші, писати на папері, покладеному на книгу, робити позначки 
в тексті, калькувати ілюстрації; виносити книги з читального залу; вживати їжу 
та напої в читальній залі і т. п. Так само в Правилах мають бути прописані пра-
ва і обов’язки біб ліо теки.

Укладання названих чи інших аналогічних документів переслідує різні цілі: 
по-перше, ще раз звернути увагу на прийнятий у бібліотеці порядок роботи з 
книжковими пам’ятками, спробувати по-новому побачити позитивні риси сис-
теми обслуговування ними і уразливі місця, які потребують змін; по-друге, 
документи потрібні для навчання персоналу, який має чітко знати, як чини-
ти в певних ситуаціях; корисні такі документи також і під час перевірок. Голо-
вна мета – збереження книжкових пам’яток, складової частини національного 
культурного надбання держави.
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В статье обосновывается необходимость разработки в библиотеках, где хра-
нятся значительные массивы книжных памятников, документной базы отно-
сительно их безопасности. Тема является актуальной в связи с фактами похи-
щения старопечатных и редких изданий из государственных книгохранилищ. 
Предлагается перечень документов и общие подходы к регламентации дея-
тельности библиотек в сфере использования книжных памятников, предостав-
ления доступа к оригиналам.
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LIBRARY DOCUMENTS ON REGULATION OF PROCESSES 
OF  BOOK ARTIFACTS USAGE SAFETY

Summary
Purpose. The subject of the research is to justify the need for development of special 
documents that stipulate all activities connected with usage of book artifacts and 
their safety. Such documents are necessary in libraries, where big amounts of book 
artifacts are stored. The topic is essential taking into consideration facts of stealing 
old-printed editions from state libraries. The aim of the article is to draw attention 
of experts to this issue and to recommend the development of the complex of docu-
ments, which would contain main approaches to preservation of rare and valuable 
books and demands for organization of work with them. That would make impos-
sible the facts of rarities stealing.
Methodology. The main methodological basis of the research is a prognosis of risks 
in preservation and usage of book artifacts and general ways to solving the problem 
through strict regulation of working processes.
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Finding. The result of the work are development of documentation package (Regu-
lations on book artifacts, rare and valuable funds (collections), which are stored in 
institutes of National Academy of Science (NAS) of Ukraine; The rules of usage of 
book artifacts, rare and valuable book and manuscript funds in libraries and insti-
tutes of NAS of Ukraine; Instruction on actions of personnel in cases of emergen-
cies) and submitting for discussion the issues of practicability of development of 
such documents in network of Ukrainian universities scientific libraries.
Practical value of research results is development of documents, which regulate the 
work with book artifacts at university libraries and, what is more important, the 
safety of book artifacts during their usage by readers
Results. On the basis of author`s experience and experience of other experts on work 
with book artifacts it is stressed the conclusion of effectiveness of development of 
general Regulations for book artifacts in network of university libraries, as well as 
development of special rules and instructions, strict following to which should avoid 
stealing of rare and valuable books from library funds.

Key words: library documents, book artifacts, safety of usage, rules of usage, regu-
lations, instructions. 
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КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ У ФОНДІ НАУКОВОЇ БІБ-
ЛІО ТЕКИ ІМ. М. МАКСИМОВИЧА КИЇВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА: НОВІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті представлено результати книгознавчих досліджень кириличних видань 
XVI–XVIII ст. у фонді Наукової біб ліо теки імені М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, здійснених протягом 
2016–2017 рр. Особливу увагу приділено випадкам атрибуції та переатрибуції 
книжкових пам’яток, з’ясуванню провенієнцій, наведено покрайні записи, що 
відбивають історію побутування окремих примірників.

Ключові слова: кириличний стародрук, провенієнція, покрайній запис, Науко-
ва біб ліо тека імені М. Максимовича, атрибуція, Спиридон Соболь, біб ліо тека 
М. С. Маклакова. 

Стародруковані видання кириличного шрифту, особливо ті, що були над-
руковані на території України або сусідніх із нею держав, є важливою части-
ною національного культурного надбання. Як правило, вони складають лише 
невеликий відсоток фондів стародруків та рідкісних книг, однак, на відміну 
від більшості книг західноєвропейського походження, вони мають особливо 
тісний зв’язок з культурною історією України або становлять її унікальний 
спадок. Не є виключенням з цього правила й фонди відділу рідкісних і цінних 
книг Наукової біб ліо теки імені М. Максимовича (далі – НБ КНУ). Таких книг, 
надрукованих до 1800 р. включно, зберігається в НБ КНУ менше двох сотень, 
однак вони заслуговують на підвищену увагу дослідників, у тому числі самих 
співробітників відділу. За останні півтора року вивчення книг кириличного 
друку значно пожвавилося, завдяки чому бодай частково був розкритий їх нау-
ковий потенціал, а деякі примірники вперше були введені до наукового обігу. 

З точки зору історії побутування та шляхів походження примірників, кири-
личні стародруки НБ КНУ складають відносно цілісну колекцію. Переважна 
більшість цих книг пройшла через біб ліо теку Києво-Печерської лаври (далі – 
КПЛ) ΧΙΧ – початку ХХ ст. та Всеукраїнського музейного містечка 20–30-х рр. 
ХХ ст. (далі – ВММ). Багато з них перебували в монастирській книгозбірні 
щонайменше з початку XVIII ст., а деякі до того могли знаходитися при церк-
вах на території згаданого монастиря та Печерського містечка, в окремих маєт-
© Д. В. Лукін, 2017
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ностях чи «дочірніх» обителях КПЛ. Деякі примірники могли перебувати в ін-
ших церквах чи монастирях м. Києва, у парафіях Наддніпрянської України та 
Поділля, деякі згодом, у ХІХ ст., потрапляли до музейних чи бібліотечних зіб-
рань на території Києва (Київська духовна академія, Київська духовна семіна-
рія) та інших міст України1. Після встановлення радянської влади, у 1920-х рр., 
вони з попередніх місць зберігання потрапляли до ВММ, створеного на тери-
торії комплексу КПЛ. Вже звідти, після розформування ВММ, але не пізніше 
другої половини 40-х рр., як це засвідчується інвентарними книгами НБ КНУ, 
вони потрапили до університетської біб ліо теки. Загалом, фонди згаданих вище 
книжкових зібрань наразі є розпорошеними між декількома сучасними книго-
збірнями. Окрім НБ КНУ, це Національна біб ліо тека України імені В. І. Вер-
надського (далі – НБУВ), Центральний державний історичний архів м. Києва 
тощо.[1; 2, с. 13–14] 

Щодо складу колекції кириличних стародруків варто відзначити відносну 
велику кількість видань ΧVI та XVII ст. (3 та більш ніж 70 відповідно). Лише 
кілька видань представлені у двох чи трьох примірниках, тому зібрання досить 
непогано репрезентує репертуар українського та білоруського книговидання 
XVI–XVIII ст., меншою мірою – російського. Найдавніша книга кирилично-
го шрифту належить до південнослов’янських друків і є венеціанським видан-
ням Служебника 1519 р. Ще два примірника, датовані XVI ст., є вільнюськи-
ми друками. Це – Євангеліє 1575 р. та Псалтир 1576 р., надруковані Петром 
Мсти славцем. Споріднене з ними «Євангеліє з сигнатурами 1600 р.» типогра-
фії Мамоничів, що також зберігається в НБ КНУ, наразі не вважається належ-
ним до XVI ст., оскільки воно друкувалося, згідно з даними філігранології, на-
прикінці 10-х – на початку 20-х рр. XVII ст. [3; 4, c. 214]

Серед стародруків XVII ст. близько двох третин складають видання, надру-
ковані на території України, переважно київські та львівські. Однак, не менш 
ніж 13 книг вийшли з білоруських типографій, включаючи надруковані у Віль-
нюсі. Окремі примірники XVII ст. є московськими за походженням, щонай-
менше один – молдавсько-волоський. Серед кириличних стародруків XVIII ст. 
так само близько двох третин складають книги українських типографій, однак 
частка московських видань значно більша, а білоруськими є лише три примір-
ники, з яких два – продукт старообрядницького книговидання. 

Деякі цікаві книжкові пам’ятки в минулі роки були представлені в публіка-
ціях співробітників відділу рідкісних книг та рукописів НБ КНУ. В останній 
час, натомість, пожвавилося дослідження провенієнцій кириличних стародру-
ків, що дозволило збагатити існуючі знання з історії побутування окремих книг 
та формування колекції в цілому. Так, на початку 2016 р. було досліджено ранні 
київські видання, що належать до першої половини XVII ст. В рамках цієї ро-
боти було метаграфовано покрайні записи та вивчено інші провенієнції 11 при-
мірників, виданих у 1619–1648 рр. Вісім із них побачили світло у типографії 
Києво-Печерської лаври, а решта три були результатом праці Спиридона Собо-
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ля, чий внесок в історію книги може вважатися частиною як українського, так 
і білоруського культурного надбання. Результат роботи було презентовано на 
круглому столі «Іконографія київських стародруків першої половини XVII ст.» 
(Національний заповідник «Софія Київська», 16 березня 2016 р.). Оскільки ма-
теріали згаданого круглого столу не були опубліковані, є сенс навести нижче 
у вигляді таблиці короткий виклад провенієнцій києво-печерських видань, що 
склали основний зміст дослідження.

Бібліографічні дані примірника Відомості щодо побутування

Мінея святкова і загальна = Анθологіон с Бо-
гом съдержай церковную службу избранных 
святых на весь год. – Київ : Друкарня Печер-
ської Лаври, 1619. 2о. [16], 1048 с. [С-164824]

У 1624 р. вкладена «боярином і слугою» КПЛ 
Стефаном Кушпою до Феодосіївської церкви 
Печерського містечка. Нижній форзац виклеє-
ний половиною типографського аркушу, що є 
фрагментом «Правила к причащению» з неві-
домого кириличного видання формату 32 о

Іоанн Златоуст. Бесѣды на 14 посланый свя-
таго апостола Павла. – Київ : Друкарня Пе-
черської Лаври, 1623. 2о. [17], 3202 шп. 
[С-148764]

Походить з біб ліо теки М. С. Маклакова 
(1805–1881), придбана ним 1870 р. у москов-
ського купця І. Л. Сіліна. Містить штампи Пу-
тивльської Центральної районної біб ліо теки

Служебник = Леітургіаріон, си ест Служеб-
ник от литургій святаго Василіа, Іоанна Злато-
устаго и Преждесвященных. – Київ : Друкар-
ня Печерської Лаври, 1629. 2о [28], 144, 300, 
[4] с. [C-166439]

У 1657 р. наданий Гаврилом Микитенком та 
його дружиною Уляною Трохименковою до 
нелокалізованої церкви Св. Параскеви.

Тріодь Цвітна = Тріодіон, си ест Трипѣснец 
святои великои Пятдесятницы. Пентекоста-
ріон, єже єст Пятдесятница нареченный. – 
Київ : Друкарня Печерської Лаври, 1631. 2о. 
[22], 828 с. [С-164976]

Збереглися фрагменти запису 1647 р., де зга-
дується ієромонах Феодосій, ігумен Канів-
ський соборний Печерський, «ігумен Свято-
Троїцький того ж монастиря Печерського». 

Євангеліє учительне патріарха Калліста = 
Евангеліе учителное, албо казаня на каждую 
недѣлю и свята урочистыѣ. – Київ : Друкар-
ня Печерської Лаври, 1637. 2о. [18], 1031 с. 
[С-166654]

У 1704 р. було надане підлеглому КПЛ Дяте-
ловицькому монастирю (нині республіка Біло-
русь). Згодом знов повернулося до біб ліо теки 
КПЛ.

Служебник = Леітургіаріон, сиест Служебник 
от литургій святаго Василиа, Іоанна Златоу-
стаго и Преждесвященных. – Київ : Друкар-
ня Печерської Лаври, 1639. 4о. [16], 720, 8, 128 
с. [B-166415]

Походить з біб ліо теки М. С. Маклакова 
(1805–1881), придбана ним 1870 р. у москов-
ського купця І. Л. Сіліна. Містить штампи Пу-
тивльської Центральної районної біб ліо теки. 
Має фрагменти запису московським скоропи-
сом межі XVII–XVIII ст.

Требник Петра Могили = Евхологіон, албо 
Молитвослов, или Требник, имѣяй в себѣ 
церковныя различныя послѣдованія, іереом 
подобающая. – Київ : Друкарня Печерської 
Лаври, 1646. 2о. Ч. 1. С.[1-20], 1-994, 900-946; 
Ч. 2. [4], 263 с.; Ч. 3. [2], 430 с. [С-166344]

Походить із біб ліо теки М. С. Маклакова 
(1805–1881). Містить штампи Путивльської 
Центральної районної біб ліо теки

Тріодь Постова = Тріодіон, сиест Трипѣснец 
святои великои Четырдесятници. – Київ : 
Друкарня Печерської Лаври, 1648. 2о. [12], 
880 с. [С-166596]

У 1650 р. належала до книг Печери Св. Фе-
одосія. Згодом перебувала у бібліотеці КПЛ 
та фондах ВММ, де проходила переоблік у 
1930 р.
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Додатковий поштовх дослідженням кириличної книги у фондах НБ КНУ 
надала підготовка до круглого столу «Тексти Учительних Євангелій кінця 
ΧVI – початку XVII ст.» (Педагогічний музей України, 9 вересня 2016 р.). Під 
час дослідження дотичних до теми видань було переатрибутовано один з двох 
наявних примірників «Меча Духовного» Лазаря Барановича (Київ, друкарня 
КПЛ, 1666). Виявилося, що від гомілетичної збірки єпископа Чернігівсько-
го й Новгород-Сіверського у примірнику С-589391 наявний лише титульний 
аркуш, приплетений, насправді, до книжкового блоку «Євангелія учительно-
го», виданого типографією Гедеона Балабана у Крилосі в 1606 р. Побіжно, за 
численними покрайніми записами, було встановлено, що цей примірник пе-
ребував у XVIII ст. при Михайлівській церкві с. Лавочного (нині Сколівсько-
го р-ну Львівської обл.), а також у с. Вільхівці (вірогідно, Тячівського р-ну За-
карпатської обл.), звідки у «отця Іоанна, архідиякона вулхоского» його викупи-
ли «попи золоторуські Лука й Ігнат» «за золотих вусім» (напевно, книга потра-
пила до теперішнього с. Золотарьово Хустського р-ну тієї ж області). Імовірно, 
остання купівля відбулася близько 1737 р., однак, точну послідовність перемі-
щення книги по згаданих локаціях через нерозбірливість та дефектність напи-
сів поки що встановити не вдалося. Достеменно можна сказати, що примірник 
С-589391 має довгу історію побутування на Закарпатті, наприкінці XVIII ст. 
він мав перебувати при Ужгородській семінарії, оскільки містить на верхньо-
му форзаці напис почерком відповідного часу: «Seminarii Unghvariensis». Мож-
на припустити, що книга надійшла до НБ КНУ одночасно з інкунабулою, ви-
даною 1497 р. у Венеції (C-564011), яку, згідно з наліпкою на титульному ар-
куші, було подаровано Київському державному університету в 1959 р. з нагоди 
125-ліття його заснування. У будь-якому разі, шлях походження згаданої книги 
є незвичним, оскільки абсолютна більшість інших кириличних стародруків по-
трапили до НБ КНУ з київських книжкових зібрань ΧΙΧ–ΧΧ ст. 

Другий примірник крилоського видання «Євангелія учительного» 1606 р., 
найдавнішої української друкованої книги у фондах НБ КНУ, також заслуго-
вує на окрему увагу. Він походить з біб ліо теки московського купця та почесно-
го громадянина м. Путивль Миколи Степановича Маклакова (1805–1881), до 
якої належить щонайменше 14 інших кириличних книг ΧVI–XVIII ст. НБ КНУ. 
Історію цієї приватної книжкової колекції та її сучасний стан висвітлено в пу-
блікації Н. Бондар [1]. Згаданий примірник (C-166524) був відреставрований 
зусиллями бібліофіла, отримав новий, виконаний від руки титульний аркуш 
та розлогі коментарі каліграфічним почерком як кириличною графікою, так і 
звичайним курсивним письмом XIX ст. Нижній форзац містить велику наліп-
ку з описом особливостей книги та обставин придбання, з якої дізнаємося, що 
«…сія книга куплена у Ивана Лукича Силина съ такимъ условіемъ, что, буде 
ежели гдѣ либо представится сего изданія книга болѣе лучшій экземпляръ, то 
Г  Силинъ во всякое время принимаетъ сію книгу съ возвращеніемъ Пятнадца-
ти рублей серебромъ, наличными деньгами, въ чемъ и росписка его на счетъ». 
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Тут і надалі написи XIX – поч. ХХ ст. подаються зі збереженням оригінальної 
орфографії.

Дійсно, у книгу вкладено окремий аркуш рахунку «изъ лавки Ивана Лукича 
Силина» М. С. Маклакову від 4 листопада 1870 р., у якому згадуються «Бѣседы 
апостольскія кіевскія 65», тобто вартістю 65 карбованців сріблом, а також 
«Евангелие учительное… Итреодь Петра Могилы» за 23 крб. та «Потребник 
Филарета патр.» за 15 крб. Нижче подається примітка, що у складі покупки за 
23 крб. «Евангелие учительное Гедеона Балобана» коштує 20, а «Тріодь Петра 
Могилы вѣтхая» – 3 крб. Між основним рахунком і приміткою зазначено, що 
«Беседы принимаются за туж цену, Послѣдніи Снѣбольшою Скиткою». І дійс-
но, зі співставлення документів виходить, що при поверненні «Євангелія Ге-
деона Болобана» (немає сумнівів, що мова йде про даний примірник) Макла-
ков отримав би не 20, а лише 15 крб. Можна також зі впевненістю сказати, що 
в рахунку згадано саме примірник C-148764 «Бесід Іоанна Златоуста на чотир-
надцять послань апостола Павла» (Київ, типографія КПЛ, 1623 р.), адже він 
містить подібну наліпку, у якій стверджується, що московський купець Сілін 
«во всякое время возвращаетъ за оную наличными деньгами шестьдесятъ пять 
руб лей серебромъ». 

Про попередню історію примірника С-166524 свідчить великий вкладний 
запис, виконаний українським скорописом першої половини XVII ст., корич-
невим атраментом, на порожньому звороті арк. 291. Наводжу його у відповід-
ності до науково-критичного методу метаграфії [5, с. 22–27], але зі збережен-
ням графеми «ы»: 

«В имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь. Понеже иж во Тройци покла-
няемий Бог благой зволи церковь свою украсити святыми книгами, на славос-
ловие и на хвалю троеличнаго его Божества, сему и аз иж в Христа вірный 
раб божий Іоан от усердия своего поревновах и купил сию душеспасителную 
книгу, рекомую Евангелие учителное, и с подружием своим Ириною и сыном 
Игнатом и Савустяном, родом из села Зубровцов сын Манулов правой віры 
християне, и придаде еи до церкве храму святого іерарха Христова Николы 
в селі Зубрувцов за свое отпущение гріхов и родителей своих, которых по-
мяни Господи в Царстві Небеснім: Іоана, Татияну, Іоана, Катерину, Марию, 
Любовию, Федора, Станку мирян. И абы еи не сміл ніхто отдалити от церк-
ве вышшеименованной, или священник, или клирик, или прост человек, под 
проклятством святых отец 318 иж во Никеи кроме моего потомства или мене 
самаго али моих приятелий хто бы міл еи узявши и продати на свою потребу, 
таковый да бути проклят. И придана быст сия книга в літа великого кроля Пол-
ского Жигмонта Третего, за старости каменецкого Стефана Потоцкого, за свя-
тителства Еремеи Тисаровского, епископа Галицкого и Лвовского и Каменца 
Подолского, за Климентия Троецкого намесника каменецкого, за священника 
настоятеля храма вышшеименованного Марка, року от создания мира 7132, а 
от воплощения Сына Божия 1624, месяца февраля 15 дня».
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Можна зробити висновок, що першим відомим місцем перебування книги 
було с. Зубрівка (нині Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.), куди 
вона потрапила в лютому 1624 р.

У другій половині 2016 р. основним предметом наукових досліджень спів-
робітників ВРКР стали білоруські стародруки кириличного шрифту. Їх дослі-
дження інтенсифікувалося завдяки співпраці між НБ КНУ та Національною 
біб ліо текою Білорусі. Силами двох бібліотечних установ виконується науко-
ва робота «Взаємодія книжкових традицій Білорусі та України в XVI – на по-
чатку ХІХ ст.», з українського боку – за грантом Державного фонду фундамен-
тальних досліджень2.

На даний момент визначено наявність у фонді НБ КНУ 18 примірників, 
що вийшли друком з білоруських типографій. Про наявність деяких із них 
уже повідомлялося в оглядовій публікації К. С. Кучмай [6]. Два з примірни-
ків білоруських видань належать до XVI ст., три – до XVIII ст., решта – до 
XVII ст. Ними представлено 6 вільнюських видань, у тому числі два друки Пе-
тра Мстиславця і вельми рідкісне видання Півустава 1622 р. (№ 99 за катало-
гом Г. Галенчанка [7]). Окрім них – три видання друкарні Кутеїнського Богояв-
ленського монастиря під Оршею (5 прим.), два – могильовського друкаря Мак-
сима Вощанки (3 прим.), два супрасльських греко-католицьких друки та одне 
гродненське старообрядницьке видання. З трьох примірників, виданих Спи-
ридоном Соболем, один був надрукований (чи додрукований) на території Бі-
лорусі, другий – у Києві, місце друку третього ще точно не визначено. Мова 
йде, насамперед, про два екземпляри Апостола, титульний аркуш якого пові-
домляє місце й час друку – Київ, 1630 р. Один з них, С-166605, виявився ва-
ріантом, який, згідно з А. Зьорновою, вважається надрукованим у Кутеїнсько-
му монастирі або Буйничах близько 1632 р. [8]. Комплекс відмінностей друку 
свідчить про те, що частина накладу додруковувалася в обставинах, коли в ти-
пографа не було вже доступу до дошок і шрифтів, з якими він починав справу, 
тобто вже після від’їзду з Києва. Значну кількість аркушів довелося перенаби-
рати, про що свідчить систематичне зникнення окремих літер – «З» із гостри-
ми обрисами та «Д» з різними варіантами виносних рисок. Велика гравюра із 
зображенням євангеліста Луки, що залишилася в Києві, замінена меншою, але 
облямованою рамкою з виливних прикрас. Інший примірник, C-166460, послі-
довно зберігає й велику гравюру-фронтиспіс, і розмаїття згаданих вище літер. 
Він, як здається, був завершений іще в Києві, тож у давному випадку зазначе-
ні вихідні дані є правдивими. 

Ще один слід Спиридона Соболя було виявлено у примірнику вільнюсько-
го Псалтиря 1576 р., витвору Петра Тимофійовича Мстиславця (С-166609). До 
нього було приплетено Великий Акафіст, який у звичному вигляді є складовою 
частиною «соболівської» Мінеї загальної 1628 р. Цьому конволютові вже було 
присвячено окрему публікацію [9]. 
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Останнє доповнення переліку білоруських видань торкалося переатрибу-
ції «Євангелія учительного» Кирила Транквіліона-Ставровецького, праці якого 
систематично перевидавав наприкінці XVII ст. могильовський типограф Мак-
сим Вощанка. Примірник C-166542, згідно з титульним аркушем виданий у 
Рохманові 1619 р., виявився «контрафактом» талановитого могильовського 
майстра, виданим у 1697 р. з фальсифікованою фортою та з відтворенням, на-
скільки це було можливо, оригінального дзеркала набору [10, с. 9]. Атрибуцію 
було підтверджено звіркою з відповідними екземплярами НБУВ. 

П’ять примірників білоруських видань, згідно з даними печаток, екслібри-
сів та суперекслібрисів, походять із приватної біб ліо теки М. С. Маклакова. Ще 
один належав генералу Павлу Платоновичу Потоцькому, бібліофілу та військо-
вому історику, який з 1926 р. був поставлений на чолі ВММ на території комп-
лексу Києво-Печерської лаври. Взагалі, практично всі білоруські стародруки 
пройшли в 20–30-ті рр. ХХ ст. крізь цю музейну установу, причому більшість 
із них бодай якийсь час до 1917 р. перебувала у бібліотеці Києво-Печерської 
лаври. Про це свідчать або печатки XIX – початку XX ст., або покрайні записи, 
датовані XVII – початком XIX ст. Лише походження примірника B-168466 (ку-
теїнське перевидання «Лексикону славенороського» П. Беринди, 1653 р.) зали-
шається поки що точно не встановленим.

Провенієнції білоруських видань у фонді НБ КНУ мають численні відбитки 
історії їх побутування в XVII–XVIII ст. Фрагменти запису у Псалтирі 1576 р., 
а надто проби пера та ініціалів на форзацах книги дозволяють припустити, що 
він потрапив до КПЛ ще в першій половині XVII ст. Покрайній напис у «Єван-
гелії з сигнатурами 1600 р.» типографії Мамоничів (С-164975), півуставом, ци-
ноброю, засвідчує, що його було вкладено в 1632 р. до Феодосіївської церкви 
містечка Печерського Іваном Предримерським. За даними В. Кривошеї, він у 
1646 р. був боярином митрополита Петра Могили, їздив у складі посольства до 
Москви [11, с. 12].

Родина Предримерських відносно непогано представлена в джерелах – є 
згадки про Опанаса Предримерського, печерського сотника, його родича Фе-
дора Предримерського та ймовірного родича Іосифа. [11; 12, с. 227]. Вельми 
вірогідно, що до цього ж роду належить Овдотья Предремиржанська, дружина 
старости с. Зорин Стефана Сипковського, який надав у 1630-х рр. примірник 
соболівського Апостола (C-166460) місцевій церкві. Принагідно варто зазна-
чити, що згадка про вкладення на нижніх берегах примірника водночас може 
бути найбільш раннім свідченням існування цього населеного пункту Іванків-
ського р-ну Київської обл.

Дослідження усіх згаданих вище кириличних видань дозволило розшири-
ти уявлення про формування нинішніх фондів відділу рідкісних та цінних книг 
НБ КНУ та про стан спільної українсько-білоруської книжкової спадщини. 
Продовження цієї роботи, висловлюємо сподівання, надасть змогу ввести всі 
кириличні стародруки НБ КНУ до повноцінного наукового обігу.
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Примітки:
1 Відомості, щодо побутування кириличних книг з фонду НБ КНУ ґрунтуються на матеріалах 

провенієнцій, які містять самі книги (штампи, покрайні записи тощо).
2 Ця публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного 

фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом № Ф73/22288.
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КИРИЛЛИЧЕСКИЕ СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ В ФОНДЕ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. МАКСИМОВИЧА 
КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены результаты книговедческих исследований кирилличе-
ских изданий XVI–XVIII вв. в фонде Научной библиотеки им. М. Максимо-
вича Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пред-
принятых в течение 2016–2017 гг. Особенное внимание уделено случаям атри-
буции и переатрибуции книжных памятников, определению провениенций, 
представлены маргиналии, которые отражают историю бытования отдельных 
экземпляров.

Ключевые слова: кириллическая старопечатная книга, провениенция, марги-
налия, Научная библиотека им. М. Максимовича, атрибуция, Спиридон Со-
боль, библиотека Н. С. Маклакова.
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EARLY PRINTED CYRILLIC BOOKS OF THE MAKSYMOVYCH 
SCIENTIFIC LIBRARY OF THE TARAS SHEVCHENKO 
NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV: THE NEW RESEARCH

Summary
The article describes the latest research activities on early printed cyrillic books 
of the Maksymovych Scientific Library, being conducted in 2016-2017. The main 
attention is paid to the identification of early print editions and the publication of 
“provenientia”, marginalia, hand-written notes which reveal the origins and history 
of use of the certain printed documents. The several early Kievan prints are men-
tioned as well as personalities and locations which are connected with during their 
long history of use. The latest investigation of two copies of Didactic Gospel, printed 
in 1606 in Krylos, is described. One of them, which was indentified recently, has 
its origin in Transcarpathian Ukraine, while the second copy was donated to the 
church in Podillya region in 1624, and reappeared much later in private collection 
of Nikolai Maklakov (1805–1881). A brief description of the scientific project “The 
interaction of Ukrainian and Belarusian printed book traditions from the 16th till the 
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beginning of the 19th century” is included. The article has its practical purpose in 
filling the gap in knowledge of certain parts of ukrainian early printed book heritage, 
which may be valuable to bibliogists and codicologists, dealing with cyrillic prints 
and manuscripts respectively. 

Keywords: cyrillic early printed books, provenientia, marginalia, Maksymovych 
Scientific Library, early printed book identification, Spiridon Sobol, N. S. Maklakov 
private library. 
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СОХРАННОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ФОНДА РУКОПИСЕЙ 
И РЕДКИХ ИЗДАНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Академической библиотеке Латвийского университета хранится самое об-
ширное собрание латышского национального культурного наследия: коллек-
ция Яниса Мисиня и уникальные древние книги и рукописи (датируемые 
XIII в.). Посетители библиотеки могут ознакомиться с периодическими изда-
ниями, картами, нотами, афишами, фотографиями и рисунками.
Для того, чтобы обеспечить постоянный доступ и сохранность материалов, ко-
торые имеют большое значение для культурного наследия Латвии, в 1996 г. 
была начата работа по оцифровке фондов библиотеки. В 2006 г. Академиче-
ская библиотека Латвийского университета стала участницей проекта государ-
ственного масштаба Латвийская национальная цифровая библиотека.

Ключевые слова: Академическая библиотека Латвийского университета, Би-
блиотека Яниса Мисиня, Латвийская национальная библиотека, Латвийская 
национальная цифровая библиотека, периодические издания, редкие книги, 
рисунки, рукописи, фотографии.

Академическая библиотека Латвийского университета основана в 1524 г. 
как Рижская городская библиотека (Bibliotheca Rigensis). В библиотеке доступ-
но самое полное в мире уникальное собрание латышских изданий – коллек-
ция Яниса Мисиня. В отделе рукописей и редких книг хранятся 32 000 книг, 
210 инкунабул и 25 000 рукописей с XIII до XXI в., имеющих значение не толь-
ко для латышской культуры, но и для культуры других народов. Посетителям 
библиотеки доступны периодические издания, карты, ноты, афиши, фотогра-
фии и рисунки.

Чтобы решить проблему сохранности, безопасности и доступности уни-
кального культурного наследия, Академическая библиотека в 1996 г. начала 
работу по оцифровке наиболее ценных, чаще запрашиваемых пользователя-
ми материалов, а также их замещение электронными копиями. В начале были 
протестированы различные режимы оцифровки и методы обработки изобра-
жения. В 1997 г., продолжая начатую работу, в Академической библиотеке был 
разработан проект, который получил поддержку Фонда Сороса – Латвия и Ин-
ститута открытого общества – Будапешт (Open Society Institute – Budapest). 
В процессе реализации данного проекта был создан цифровой архив 10-том-
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ной коллекции Sammlung Lieflandischer Monumente историка и педагога Риж-
ского лицея Иоганна Кристофа Бротце (1742–1823), а также произведена рес-
таврация поврежденных томов.

В коллекции собрано 3130 страниц цветных и черно-белых рисунков с 
подробными пояснениями к ним, копий архивных документов и много других 
материалов, отражающих историю Риги, Латвии и Эстонии. С фотографичес-
кой точностью И. К. Бротце фиксировал все увиденное: бытовые сценки, одеж-
ду, орудия труда, транспортные средства, монеты, гербы, печати, памятники, 
виды сельской местности, замки, дворцы и общественные здания. Цифровой 
архив обеспечивает возможность ознакомиться с высококачественными фай-
лами (600 dpi, 24 bit) и анализировать детали, зафиксированных И. К. Бротце 
объектов в многократном увеличении, а также репродуцировать эквивалентные 
оригиналу копии типографским способом. С целью обеспечить потребителям 
информации свободный доступ к столь востребованной коллекции И. К. Брот-
це, в 1999 г. была создана база данных цифрового архива [1].

Интерес посетителей к видам местностей Балтии послужил основным сти-
мулом к осуществлению в 2000 г. проекта Цифровой архив видов Балтийского 
края, поддержанного Латвийским фондом культуры. В ходе реализации про-
екта был изучен фонд рукописей библиотеки с целью выявления иллюстратив-
ного материала о Балтии (виды городов и населенных пунктов Латвии, Литвы, 
Эстонии, сельские пейзажи). Отобранные в фонде фотографии и рисунки были 
оцифрованы, в результате чего было получено 2 256 файлов. Цифровой архив с 
каждым годом пополняется. У работников отдела установилось тесное сотруд-
ничество со многими коллекционерами, которые доверяют нам свои коллекции 
для пополнения цифрового архива.

Cовместно с другими европейcкими библиотеками, музеями и архива-
ми в 2001 г. Aкадемическая библиотека принимала участие в проекте Ука-
затель рукописей Ленца (Gesamtverzeichnis der Lenz Handschriften) [6] Ман-
геймского университета и Немецкого Исследовательского общества (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). В ходе реализации проекта была оцифрована уни-
кальная рукописная коллекция (1120 страниц) выдающегося немецкого писа-
теля Якова Михаила Рейнгольда Ленца (1751–1792), которая вызывает очень 
большой интерес у литературоведов в Европе.

Объемный проект отдела рукописей и редких книг был разработан в 2003 г. 
Обрабатывая статистические данные, мы пришли к выводу, что из года в год 
увеличивалось число тех пользователей информации, которые интересова-
лись иллюстративным материалом из коллекций библиотек, музеев и архи-
вов. Особым спросом пользовались фотографии работников культуры, ученых, 
государственных деятелей и виды различных местностей. 

Уникальные рисунки и фотографии, многие из которых сохранились только 
в одном экземпляре, часто являются единственными материалами, свидетель-
ствующими об исторических событиях или удостоверяющими личность. Мно-
гократное использование оригиналов, их перемещение из хранилищ и выдача 
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для работы в читальных залах влекло за собой механические повреждения, 
которые представляли угрозу сохранности оригиналов. Решая проблему до-
ступности и сохранности фотографий и рисунков, Aкадемическая библиотека и 
Музей литературы, театра и музыки в 2003 г. разработали совместный проект – 
единую для библиотеки и музея базу иллюстративных материалов Места и 
люди [3]. Проект поддержал Фонд Культуркапитала Латвии. Проект осущест-
влялся поэтапно, с ежегодным определением конкретных сроков и объемов ра-
бот. Фотографии и рисунки в базу данных помещались на основании покупки 
лицензий и консультаций с Агентством по авторским правам Латвии.

В ходе работы был обобщен опыт многих информационных учреждений 
по созданию баз иллюстративных материалов. Особая благодарность библио-
теке Технического университета в Цюрихе, рабочей группе по созданию базы 
иллюстративных материалов E-PICS [5] и ее руководителю Рудольфу Му-
менталеру за предоставленную информацию и возможность ознакомиться с 
опытом создания проекта E-PICS.

Чтобы обеспечить доступ и сохранность материалов, которые имеют боль-
шое значение для культурного наследия Латвии, в 2006 г. Академическая би-
блиотека Латвийского университета стала участницей проекта государствен-
ного значения Латвийская национальная цифровая библиотека [4]. Проект 
предполагает, что посетители цифровой библиотеки, используя единый интер-
фейс, смогут получить доступ к цифровым коллекциям многих институций, 
хранящих памятники культуры. В 2007 г. был подписан договор с Латвийской 
национальной библиотекой о сотрудничестве по созданию и развитию Лат-
вийской национальной цифровой библиотеки, где доступны более 4 миллионов 
страниц периодики и книг.

Для достижения целей данного проекта Академическая библиотека Латвий-
ского университета:

1. Совместно с Латвийской национальной библиотекой участвовала в про-
екте оцифровки периодических издании [7] – Академическая библиоте-
ка подготовила для оцифровки 701 000 страниц периодики до 1940 г., из-
данной в Латвии на иностранных языках (русском, немецком). Проект 
поддержал Европейский фонд регионального развития. Следующий этап 
проекта начался в 2016 г.

2. Принимает участие в создании базы данных фотографий и 
иллюстративных материалов Исчезнувшая Латвия [8].

3. Продолжает оцифровку запрашиваемых пользователями книг, рукописей 
и иллюстративных материалов.

4. Планирует в цифровой библиотеке, одновременно с созданием новых ре-
сурсов, сделать доступными все материалы, оцифрованные в Академи-
ческой библиотеке с 1996 г.

5. В проекте Historical Europeana подготовила 6 оцифрованных историчес-
ких коллекций (73 050 страниц) для создания метаданных и доступности 
этих материалов через портал Europeana.
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6. Руководствуется Единым стандартом оцифровки [2], разработанным 
для Латвийской национальной цифровой библиотеки.

7. Использует Единый регистр оцифрованных материалов Латвийской 
национальной цифровой библиотеки.

8. Соблюдает Закон об авторском праве Латвии.
9. В процессе подготовки библиотечных материалов для оцифровки при-

влекает сотрудников отдела реставрации.
Направления оцифровки фондов Академической библиотеки:
1. отбор материалов для оцифровки,
2. создание и хранение цифровых ресурсов,
3. обеспечение доступа к цифровым ресурсам,
4. участие в проекте государственного значения Латвийская национальная 

цифровая библиотека,
5. оцифровка по заказу.
Принципы отбора материалов для оцифровки в Академической библиотеке:
1. запрашиваемость пользователями,
2. ценность, уникальность и количество экземпляров,
3. значение для истории культуры Латвии,
4. физическое состояние, сохранность.
Для оцифровки фонда в Aкадемической библиотеке Латвийского универси-

тета созданы 3 рабочих места. Библиотека также использует аутсорсинг – вне-
шние ресурсы для оцифровки фондов библиотеки.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ І ДОСТУПНІСТЬ ФОНДУ РУКОПИСІВ 
І РІДКІСНИХ ВИДАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ БІБ ЛІО ТЕКИ 
ЛАТВІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В Академічній бібліотеці Латвійського університету зберігається найбільше 
зібрання латиської національної культурної спадщини: колекція Яніса Місиня 
та унікальні стародавні книги і рукописи (котрі датуються ХІІІ ст.). Відвідувачі 
біб ліо теки можуть ознайомитися з періодичними виданнями, картами, нотами, 
афішами, фотографіями та малюнками.
Для того щоб забезпечити постійний доступ і збереження матеріалів, які ма-
ють велике значення для культурної спадщини Латвії, у 1996 р. було розпоча-
то роботу з оцифрування фондів біб ліо теки. У 2006 р. Академічна біб ліо тека 
Латвійського університету стала учасницею проекту державного масштабу 
Латвійська національна цифрова біб ліо тека.

Ключові слова: Академічна біб ліо тека Латвійського університету, Біб ліо тека 
Яніса Місиня, Латвійська національна біб ліо тека, Латвійська національна 
цифрова біб ліо тека, періодичні видання, рідкісні книги, малюнки, рукописи, 
фотографії.
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SAFETY AND ACCESSIBILITY OF FUNDS OF MANUSCRIPTS 
AND RARE BOOKS OF THE ACADEMIC LIBRARY OF THE 
UNIVERSITY OF LATVIA

Summary
The Academic Library of the University of Latvia contains the largest collection 
of Latvian literature in the world – the Misins Library and unique rare books and 
manuscripts (dating back to XIII century). Visitors have access to newspapers, maps, 
posters, photography and pictures. In order to ensure the long-term accessibility and 
safety of the materials, that are important for Latvian cultural history, the digitization 
of the materials was started in 1996. Since 2006 the Academic Library participates 
in the project Latvian National Digital Library. 

Keywords: Academic Library of the University of Latvia, Latvian National Digital 
Library, Latvian National Library, manuscripts, Misins Library, newspapers, photos, 
pictures, rare books.
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«КОРОЛЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ» В КНИЖНОМ СОБРАНИИ 
М. С. ВОРОНЦОВА

Предметом изучения в статье является комплект знаменитого французского 
ежегодника «Королевский альманах» («Almanach royal»), собранный М. С. Во-
ронцовым в период его пребывания во Франции в 1815–1818 гг. Рассматрива-
ются особенности экземпляров коллекции, связанные с их провенансом: вла-
дельческие записи, книжные знаки (суперэкслибрисы и рукописные экслибри-
сы), а также наиболее примечательные переплёты комплекта.

Ключевые слова: «Королевский альманах» («Almanach royal»), М. С. Ворон-
цов, библиофилия, записи владельцев, суперэкслибрисы, рукописные эксли-
брисы, переплёт, форзацы.

Французский ежегодник «Королевский альманах» («Almanach royal») мож-
но с полным основанием назвать изданием-«долгожителем». Основанный в 
1683 г. книготорговцем Лораном д’Ури (Laurent d’Houry; 1644–1725) как «Аль-
манах или календарь» («Almanach ou Calendrier»), с 1700 по 1792 г. он выходил 
под названием «Королевский альманах», после чего печатался ещё на протяже-
нии 145 лет, вплоть до 1919 г. (всего – в течение 237 лет), пережив 11 различ-
ных политических режимов, поменяв 14 издателей и 9 названий1.

Несмотря на то, что «Королевский альманах» издавался по частной ини-
циативе (в 1700 г. был одобрен Людовиком XIV, что помогло д’Ури устранить 
конкурентов), его публикации носили официальный характер, а сам ежегодник 
постепенно завоевал репутацию вполне официального издания [17, p. 26-27]. 
Здесь печатались сведения по генеалогии французского королевского дома, 
списки высшего духовенства, маршалов и генералитета, послов и консулов 
Франции, президентов судов высшей юрисдикции, государственных советни-
ков, банкиров и т. д. Жители столицы имелы возможность не только следить 
за переменами в административном устройстве Франции, но и узнавать дета-
ли организации различных служб в Париже и повседневной городской жизни 
(где располагались места почтовых отправлений, по какому расписанию и по 
каким тарифам отправлялись дорожные экипажи, в какую сумму обходилась 
постройка дома в столице, по каким адресам располагались пожарные коман-
ды и т. д.). Кроме того, «Альманах» помогал своим читателям быть в курсе со-
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бытий научной и культурной жизни. Неудивительно, что издание пользовалось 
огромным спросом среди политиков, финансистов и всех, кто интересовался 
как административным устройством страны, так и продвижением по карьер-
ной лестнице своих знакомых, друзей и врагов2.

Благодаря своей информативности «Королевский альманах» представляет 
немалый интерес для историков. С другой стороны, его экземпляры являются 
объектом внимания коллекционеров и библиофилов, а потому – непременным 
атрибутом книжных аукционов. Известно, что во время пребывания во Фран-
ции в 1815–1818 гг. в бытность командующего русским оккупационным корпу-
сом потомственный библиофил Михаил Семёнович Воронцов (1782–1856) не-
редко посещал аукционы, пополняя свою библиотеку купленными на распро-
даже книгами. В результате он приобрёл немало редких и ценных изданий [6], 
впоследствии украсивших фамильную библиотеку Воронцовых в Одессе. В их 
числе был полный комплект «Королевского альманаха» (ил. 1).

В разделе «Периодические сочинения. Газеты. Альманахи» «Каталога Париж-
ской библиотеке графа Михаила Воронцова, составленного в декабре 1818 г.», 
зафиксировано 92 тома «Королевского альманаха» («Almanach, ou Calendrier 
Royal, depuis l’année 1699 jusqu’à l’année 1792»), а также 12 томов «Националь-
ного альманаха Франции» («Almanach National de France, pour l’an 1793, jusques 
et compris l’an XII»), 10 томов «Императорского альманаха» («Almanach Impérial, 
pour l’an XIII, et 1804 à 1813») и, наконец, 4 тома альманаха, вернувшего после 
реставрации монархии во Франции название «королевский» («Almanach Royal, 
pour les années 1815, 1816, 1817, 1818 inclusivement») [13]3.

В статье рассматриваются особенности экземпляров комплекта «Королев-
ского альманаха» в собрании М. С. Воронцова, связанные с их провенансом: 
владельческие записи, книжные знаки (в данном случае – суперэкслибрисы и 
рукописные экслибрисы), а также наиболее примечательные переплёты ком-
плекта.

Записи на чистых листах

Известно, что владельцы календарей и альманахов зачастую делали запи-
си самого различного характера на пустых и дополнительных листах, вплетав-
шихся в разворот между двумя страницами одного месяца, а также на любом 
свободном пространстве страницы. Таким образом, календарь превращался в 
записную книжку, что придавало ему значение поистине уникального истори-
ческого источника. В связи с высокой степенью вероятности нахождения в них 
многочисленных владельческих записей альманахи, календари и месяцесло-
вы как разновидность печатных изданий привлекают особое внимание иссле-
дователей4.

В большинстве томов «Королевского альманаха» из библиотеки М. С. Во-
ронцова записи владельцев не обнаружены. Тем не менее, фронтальный по-
страничный просмотр всего комплекта дал определённые результаты. Так, на 
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чистой стороне листа альманаха на 1747 г., напротив календаря на март, чита-
ем: «25 [mars] le deuil pour la Reine de Pologne» («25 [марта] траур по короле-
ве Польши»). Речь идёт о скончавшейся 19 марта 1747 года Екатерине Опалин-
ской (Katarzyna Opalińska, 1680–1747), супруге Станислава Лещинского, коро-
ля Польши и герцога Лотарингского, матери французской королевы Марии Ле-
щинской. Екатерина Опалинская была похоронена в Нанси, после её смерти по 
приказу Людовика XV в её честь в соборе Парижской богоматери была прове-
дена церемония.

Подобные записи, фиксирующие как знаменательные происшествия при-
дворной жизни, так и события, имевшие историческое значение, можно счи-
тать типичными. В экземпляре «Королевского альманаха» на 1707 г. они встре-
чаются на чистой стороне листов напротив каждого месяца, с января по де-
кабрь включительно. Здесь отмечены такие события, как рождение 8 января 
«между семью и восемью часами утра» правнука Людовика XIV – Людови-
ка II Французского, герцога Бретонского (1797–1712), частые перемещения ко-
роля из Версаля в его резиденции Марли, Трианон и Фонтенбло, смерть мар-
шала Вобана (её дата помечена 31-м марта 1707 г., на самом деле прославлен-
ный строитель фортификаций скончался днём ранее) (ил. 2а), рождение 25 ав-
густа в 10 часов утра сына королевы Испании Луиса, получившего титул прин-
ца Астурийского. 

Однако наибольший интерес представляют записи о ходе в 1707 г. войны за 
испанское наследство, составившие своеобразную хронологию этого крупней-
шего военного конфликта на европейском континенте в Новое время. Отмеча-
ются и менее значительные происшествия (например, о захвате в плен вместе 
с каретой шталмейстера короля де Беренгена и о его освобождении королев-
скими войсками), и события, имевшие большое значение для хода войны. Так, 
в марте сообщается о сдаче крепостей Италии, а вслед за этим – о блестящей 
победе, одержанной 25 апреля французско-испанской армией под руковод-
ством маршала Бервика в долине Альманса над союзными английскими, пор-
тугальскими и австрийскими войсками5 (ил. 2б). В мае сделана запись о взя-
тии 22 числа маршалом герцогом К.-Л. де Вилларом с 4-х тысячными силами 
так называемых Штольгофенских укреплённых линий (des Lignes de Bihel et de 
Stoloffen), считавшихся неприступными и оборонявшихся 30-тысячным гарни-
зоном. 22 июля сообщается о захвате эскадрой кавалера де Форбена 15 англий-
ских торговых судов, а 21 августа – о снятии герцогом Савойским осады Ту-
лона, три недели отражавшего натиск имперско-савойских сил, поддержанных 
британским флотом (на протяжении пяти дней неприятель забрасывал кре-
пость бомбами, в результате подожгли около 100 домов и 50 пушек); 4 октября 
сообщается о взятии маркизом де Бэ Сьюдад-Родриго (провинция Саламанка) 
и захвате в плен 1800 португальцев, а 5 октября – замка Сюр герцогом Савой-
ским и о захвате в плен четырёх батальонов гарнизона. Из-за недостатка места 
на предыдущей странице ведения о взятии каталонской крепости Льейды (Ле-
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риды) помещены на чистой стороне листа, напротив календаря на ноябрь, но 
её осада началась 11 октября 1707 г. (14 октября крепость была уже взята и ка-
питулировала через несколько дней).

Автор записей, оставленных на страницах данного экземпляра «Королев-
ского альманаха», нам неизвестен, однако его осведомлённость как о ново-
стях придворной жизни, так и о ходе войны за испанское наследство позволя-
ет предположить, что он входил в круг лиц, весьма приближённых ко француз-
ского двору.

Провениенции: рукописные экслибрисы и суперэкслибрисы

В ряде случаев прежние владельцы не оставляли пространных записей, а 
лишь расписывались на принадлежавших им экземплярах, что даёт возмож-
ность судить о принадлежности экземпляров «Королевского альманаха» из 
данного комплекта. Так, на верхней крышке переплёта (коричневая кожа с зо-
лотым тиснением на корешке) владелец экземпляра «Королевского альманаха» 
на 1705 г. оставил следующую запись чернилами: «1705 │ 1705 │[…] │ 1722│ 
Gaillard». Пытаясь идентифицировать владельца, выскажем предположение о 
том, что им мог быть выходец из старинной дворянской семьи Алэн Гайяр де 
ла Мотт и ле Лонэ (Alain Gaillard, sieur de La Motte et de Launay, ок. 1653–1724), 
занимавший в первой четверти XVIII в. ряд ответственных должностей в горо-
де Сен-Мало, в том числе – пост мэр этого порта в Бретани [21, vol. 1, p. 46, 51]. 
На форзаце данного экземпляра имеется ещё одна запись чернилами: «Gerbay» 
(возможно, это имя другого владельца книги).

Запись на форзаце альманаха на 1706 г. («Mr flaudy [procureur] g[e]n[er]al de 
la chambre des comptes de Grenoble») сообщает о том, что экземпляр из коллек-
ции принадлежал Флоди (Flaudy), генеральному прокурору счётной палаты До-
фине, заседавшей в Гренобле. Это имя упоминается в ряде сборников законода-
тельных документов провинции Дофине [см., например, 24]. Наконец, отметим 
записи на форзацах двух различных экземпляров «Королевского альманаха», 
оставленные одним и тем же владельцем: «Appartient à M. Caminade de Castres 
M[aîtr]e. des Requêtes de M[onseigneu]r. le comte d’Artois (принадлежит г-ну Ка-
минаду де Кастру, докладчику Его Светлости графа д’Артуа) на форзаце аль-
манаха на 1750 год и «Appartient à M. Caminade de Castres M[aîtr]e. des Requêtes 
de S. A. Royale M[onseigneu]r le comte d’Artois (принадлежит г-ну Каминаду де 
Кастру, докладчику Его Королевского Высочества графа д’Артуа) на форзаце 
альманаха на 1772 год (ил. 3). Клод-Оливье Каминад де Кастр (1745– ?) владел 
рядом земель и сеньорий в исторической области на западе Франции Ангумуа 
(Angoumois) (Тартиньи, Кергадона, Шатене, и др.). Командор орденов Св. Ми-
хаила и Св. Духа, конюший и советник короля, он был в разные годы почёт-
ным докладчиком графа д’Артуа, генеральным судьёй-аудитором французской 
пехоты и гвардейского полка, первым заместителем прокурора, генеральным 
контролёром доменов и финансов Бурбоннэ [см. 14].
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Особое значение для выяснения провенанса экземпляров «Королевского 
альманаха» имеют суперэкслибрисы. Как известно, эта разновидность книж-
ного знака получила большое распространение во Франции: с середины XVII 
по конец XVIII в. здесь зафиксировано несколько тысяч их владельцев. Мно-
гие из них пополняли личные библиотеки подборками «Королевского альма-
наха» и, как правило, стремились украсить переплёты принадлежавших им эк-
земпляров своими гербами, благодаря чему и возможно установить их принад-
лежность.

В коллекции М. С. Воронцова встречаются экземпляры с оттиснутым на 
крышках переплёта гербом «De France», увенчанным королевской короной 
Людовика XIV (альманах на 1709 год) и Людовика XV (альманахи на 1748, 
1750, 1755-1759, 1761-1771, 1774-1776 гг.) (ил. 4). Это, однако, вовсе не озна-
чает, что указанные книги находились в личных библиотеках монархов. Из-
вестно, что суперэкслибрисы на экземплярах трёх последних французских ко-
ролей эпохи Ancien régime (Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI) 
нередко носили характер издательского знака, которым украшались не толь-
ко «Королевские альманахи», но и богослужебные книги, фолианты, описы-
вающие придворные праздники и другие издания королевской типографии [3, 
с. 218–268; 19, t. 1, p. 26–27]. Так, гербом французского монарха украшен упо-
мянутый ранее экземпляр «Королевского альманаха» на 1750 г. с владельче-
ской записью Каминада де Кастра. Отметим, что в коллекции «Королевского 
альманаха», собранной М. С. Воронцовым, представлено полтора десятков ва-
риантов суперэкслиб риса Людовика XV6. 

Помимо экземпляров с гербом «De France», в комплекте имеются книги с ге-
ральдическими знаками нескольких дворянских семей Франции. Среди них – 
«Королевские альманахи», на переплётах которых оттиснуты две разновидно-
сти фамильного герба известного французского финансиста Самюэля Бернара 
(Bernard, Samuel; 1651–1739) (ил. 5). Его старший сын Самюель-Жак Бернар, 
граф де Кубер (Bernard de Coubert, Samuel-Jacques; 1686–1753) после смерти 
отца стал обладателем части огромного состояния, которое методично прома-
тывал. Занимал ряд должностей: был докладчиком в парламенте, сюринтен-
дантом Дома, доменов и финансов королевы Марии Лещинской, государствен-
ным советником, церемониймейстером и др.; был также обладателем «боль-
шого креста» королевского и военного ордена Св. Людовика, командором ор-
дена Святого Духа. Как и другие члены семьи, имел значительную библиоте-
ку, содержавшую книги и рукописи. В воронцовском комплекте «Королевско-
го альманаха» находится десять альманахов из его библиотеки (на 1731–1733 
и 1737–1743 гг.). Отметим, что в известном справочнике Ж. Гигара суперэк-
слибрис графа де Кубера ошибочно отнесён к его младшему брату, у которого 
был похожий геральдический суперэкслибрис [19, t. 2, p. 49; 23, p. 448; 4, № 2]. 

Габриэль Бернар де Риё (Bernard de Rieux, Gabriel; 1687–1745) в 1714 г. стал 
советником парижского парламента, а с 1727 г. занимал важные посты в судеб-
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ных инстанциях парижского парламента: председателя второй следственной 
палаты парламента и председателя счетной палаты. Как и старший брат, уна-
следовав от своего отца огромное состояние, вёл жизнь светского повесы, но 
при этом был образованным человеком и любителем искусства, и меценатом; 
основал школы для мальчиков и для девочек в сеньории Пасси в пригороде Па-
рижа, где в его прекрасном замке собиралось блестящее общество: вельможи, 
писатели, художники.

Бернар де Риё собрал богатую библиотеку (его библиотекарем был калли-
граф Симеон Ле Угло), книги и рукописи из которой переплетались в красный 
марокен или телячью кожу с оттиснутым гербом владельца (на отпечатке гер-
ба, оттиснутого золотом на крышке переплёта «Королевского альманаха» на 
1726 г., можно различить букву «G»). После его смерти библиотека, в кото-
рой преобладала историческая литература, была распродана на аукционе; ка-
талог собрания был опубликован (Catalogue des livres de la bibliotheque de feu 
Monsieur le President Bernard de Rieux. – A Paris: chez Barrois ..., 1747) [4, № 3].

Среди владельцев экземпляров «Королевского альманаха» были видные го-
сударственные деятели предреволюционной Франции: Жан-Баптист де Машо 
д’Арнувиль и Жан-Фредерик Фелиппо, граф де Морепа (ил. 6). 

Выходец из семьи потомственных членов парижского парламента, Жан-
Батист де Машо д’Арнувиль (Machault d’Arnouville, Jean-Baptiste de; 1701–
1794) стал советником парламента в 20 лет, в 1738–1742 гг. Возглавлял Боль-
шой Совет, занимал пост интенданта провинции Эно в Валенсьен. В 1746 г. 
был назначен почетным членом Академии наук. Пользовался уважением и до-
верием со стороны Людовика XV, в 1745–1754 гг. был генеральным контролё-
ром финансов (на этом посту предпринял попытку реформы налогообложе-
ния), а затем возглавлял морское ведомство и был хранителем печати Фран-
ции. После окончания войны за австрийское наследство Машо принял важные 
меры к поднятию земледелия и промышленности, однако в целом его рефор-
мы потерпели неудачу и привели к отставке, на которой настаивала фаворит-
ка монарха маркиза де Помпадур. В 1794 г. 93-летний Машо д’Арнувиль был 
доставлен в качестве подозрительного в революционный Париж и заключён в 
тюрьму, где вскоре умер [4, № 47].

В коллекции М. С. Воронцова представлен экземпляр «Королевского аль-
манаха» на 1760 г. с суперэкслибрисом Машо д’Арнувиля, в библиотеке кото-
рого было немало книг, украшенных гербом владельца; они перечислены в из-
данном в конце XIX в. отдельном каталоге (Catalogue de bons livres anciens et 
modernes... aux armes de M. J.-B. De Machaut, chancelier de France... – Paris: Ch. 
Porquet, 1890.)

Французский политик и администратор Жан-Фредерик Фелиппо, граф де 
Морепа (Phelypeaux de Maurepas Jean-Frederic; 1701–1781) принадлежал к 
ветви Понтшартрен могущественного клана Фелиппо, представители которого 
присутствовали в политической жизни Франции и в окружении французских 
монархов, начиная от Генриха IV до Людовика XVI [16, p. 117–140].
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Граф де Морепа занимал исключительное место в политической и культур-
ной жизни предреволюционной Франции. Его карьера началась исключитель-
но рано: в 14 с половиной лет вслед за своим отцом он стал управляющим 
королевского имущества (официальное назначение получил в возрасте 17 лет), 
а в 22 года возглавил морское ведомство. Морепа способствовал усовершен-
ствованию техники навигации и реорганизации флота, поддерживал научные 
проекты своего времени. Он дружил с Монтескье и Сен-Симоном, был зна-
ком с Вольтером, оказывал покровительство наукам и искусствам, улаживал 
споры в Комедии Франсез и Королевской академии, почетным членом которой 
он являлся. Могущественный государственный секретарь при Людовике XV, 
в 1749 г. граф, однако, лишился своих постов и был выслан из Парижа из-за 
эпиграммы на маркизу де Помпадур. 25 лет спустя, при Людовике XVI, он 
вернул своё влияние, став государственным министром и главным советником 
короля. Мы предполагаем, что именно его герб оттиснут на крышках переплё-
та экземп ляра «Королевского альманаха» на 1721 г. [4, № 68].

Нам пока не удалось точно установить личность владельцев «Королев-
ских альманахов» на 1715 и 1718 гг. Оба экземпляра переплетены в красный 
марокен с золотым тиснением на крышках и корешке переплёта. Имеющие-
ся на крышках геральдические суперэкслибрисы позволяют связать книги с 
представителями французских дворянских семей Ле Ба дю Плесси и урожен-
цев Бургундии Дюре де Соруа, члены которых занимали высокие должности 
при Людовике XV и последующих монархах (ил. 6). Экземпляр альманаха на 
1715 г. принадлежал, вероятно, Мишелю-Франсуа Ле Ба дю Плесси (Michel-
François le Bas du Plessis; 1663–1725) – шталмейстеру, советнику короля, гене-
ральному казначею военного ведомства в период ведения войн или одному из 
его потомков [4, № 41]. Судя по данным, содержащимся в справочной литера-
туре по генеалогии французского дворянства, владельцем «Королевского аль-
манаха» на 1718 г. мог быть как генеральный сборщик финансов Бургундии 
Жерар Дюре (Дюрей) де Полиньи (Durey de Poligny, Gérard ; 1678–1728), так 
и его братья – королевский советник, почётный командор ордена Св. Людови-
ка шевалье Жозеф Дюре де Соруа (Durey de Sauroy, Joseph ; 1677–1752) либо 
шевалье Жак-Бернар Дюре де Нуанвилль (Durey de Noinville, Jacques-Bernard ; 
1683–1768), докладчик (1726) и председатель Большого совета (1731) [26, t. 16, 
p. 359-365; 10; 20, t. 3, p. 58].

Таким образом, в результате изучения владельческих особенностей экзем-
пляров «Королевского альманаха» в собрании графа Воронцова удалось про-
следить провенанс около двух десятков томов комплекта (без учёта экземпля-
ров с суперэкслибрисами «De France» (22 ед.), представляющими, как указы-
валось выше, особый случай). Отметим, наконец, что в нижней части кореш-
ка всех без исключения томов имеется кожаная наклейка с оттиснутым гераль-
дическим суперэкслибрисом нового владельца [4, № 16 (5)], а на оборот верх-
ней крышки переплёта наклеен геральдический экслибрис семьи Воронцовых, 
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которым во второй половине XIX в. были отмечены практически все книги бо-
гатейшей библиотеки майоратного дома Воронцовых в Одессе [4, № 19 (4)].

Искусство переплёта

Альманахи продавались либо в издательском переплёте, либо в мягкой об-
ложке, что позволяло владельцу заказать переплёт в соответствии со своим 
вкусом, статусом и финансовыми возможностями. Издательский переплёт, как 
правило, был из телячьей кожи либо цельного марокена, с геральдическими 
лилиями на корешке. В комплекте, собранном М. С. Воронцовым, такие пе-
реплёты имеют альманахи на 1703, 1705, 1707 гг. Как уже указывалось выше, 
к издательским переплётам можно отнести также переплёты экземпляров с 
супер экслибрисами французских монархов (в данном случае необходимо отме-
тить наличие геральдических лилий в углах крышек переплёта и золотых об-
резов).

Часть альманахов из коллекции М. С. Воронцова имеет оформление 
«роскош ных» экземпляров с прекрасными богатыми переплётами. Именно в 
такие одежды облачали альманахи из своих библиотек персонажи, фигури-
ровавшие на страницах этого издания, прежде всего – представители высшей 
аристократии, дворянства «мантии» (чиновного сословия) и финансисты. Сре-
ди наиболее ценных из представленных в комплекте переплётов есть образцы 
работы известных французских переплётчиков XVIII в. – Огюстена Дюсея (Du 
Seuil (Duseuil), Augustin ; 1673–1746) и Пьера-Поля Дюбюиссона (Dubuisson, 
Pierre-Paul ; 17…–?).

Работы Дюсея (Дюсейля) были очень востребованы и в Париже, и за гра-
ницей, его заказчиками были многие библиофилы того времени, в том числе 
такие знаменитые, как аббат де Ротелэн (Charles d’Orléans de Rothelin; 1691–
1744) и граф де Хойм (Hoym, Karl Georg von; 1739–1807). В 1728–1746 гг. Дю-
сей был переплётчиком Людовика XV, а с 1740 г. – Ордена Св. Духа. Особую 
роль в карьере выходца из Прованса сыграла поддержка Марии Луизы Орлеан-
ской, герцогини Беррийской, а также то обстоятельство, что он был зятем одно-
го из лучших мастеров переплётного дела во Франции Филиппа Паделу (Паде-
лупа) (Padeloup, Philippe; 1650–1728) [см. 22 (notes)].

Именно по фамилии Дюсея своё название получил стиль, широко распро-
странённый на протяжении всего XVIII в. и начала XIX в. [2; 18, pt.  1, p. 92-
93]. Характерными чертами стиля «à la Du Seuil» (в стиле Дюсея) является про-
стой декор из двух двойных или тройных штриховых рамок (одна из них рас-
положена у самого внешнего края крышки, вторая – внутренняя, с небольши-
ми цветочными штемпелями в углах), на корешке между бинтами – орнамен-
тальные штампы (штемпели), аналогичные оттиснутым золотом на крышках 
переплёта. Этот сдержанно-элегантный стиль зародился ещё в конце XVII в., 
и фактически Дюсей повторял в своих переплётах, изготовленных уже в пер-
вой половине XVIII в., рамки предшествующего столетия [см.18, pt. 2, p. 76]7. 
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Тем не менее, традиция, связывающая мастера с этим типом переплёта, оказа-
лась весьма устойчивой.

Указанным характеристикам вполне соответствуют переплёты из красного 
марокена двух экземпляров «Королевского альманаха» в собрании М. С. Во-
ронцова – тома на 1716 и 1719 гг. (ил. 7). Отметим также характерные обре-
зы (золотые с окраской под мрамор) обоих экземляров. Выскажем предполо-
жение, что данные экземпляры происходили из одной коллекции. Об этом, на 
наш взгляд, свидетельствует характерная помета чернилами на форзаце томов 
(«№ 22»), которая могла означать номер позиции в каталоге библиотеки. Кро-
ме того, на форзаце тома на 1719 г. имеется запись карандашом: «№ 22/ 88 
72 vol.», что позволяет сделать вывод о том, что обе книги ранее находились в 
библиотеке, где имелось 88 томов «Королевского альманаха» (это можно счи-
тать показателем того, что данное книжное собрание не было рассеяно вплоть 
до начала Великой французской революции).

Одним из самых прославленных мастеров переплётного дела во Франции 
XVIII в. был потомственный переплётчик Пьер-Поль Дюбюиссон, известный 
также как маститый золотильщик и одарённый художник и гравёр. В 1758 г. он 
стал придворным переплётчиком [см. подробнее 18, pt. 1, p. 87–89].

Вместе со своим отцом П.-П. Дюбюиссон начал применять для тиснения 
золотом не отдельные штемпели, а цельные полозоченные накладки (таблич-
ки, plaques), прикреплявшиеся с помощью пресса на книжный переплёт. Но-
вый метод тиснения позволил украшать объёмные серии, прежде всего – вы-
пуски «Королевского альманаха». Экземпляры альманаха работы Дюбюиссо-
на, украшенные орнаментальным декором в виде кружева из золочёных эле-
ментов в стиле рококо, изображающих цветы, листья и птиц, находились в би-
блиотеках представителей французской знати. Они нередко украшались родо-
вым гербом владельца, для чего центральная часть крышек оставалась неза-
нятой тиснением. 

Среди владельцев альманахов, переплетённых Дюбюиссоном, называют 
крупнейшего библиофила своего времени, составителя библиотеки Арсенала 
маркиза де Польми д’Аржансона (Voyer de Paulmy d’Argenson, Marc Antoine 
René de; 1722–1787), маршала Франции герцога де Ришельё (Vignerot du Plessis, 
duc de Richelieu, Louis-François-Armand de; 1696–1788) и министра Людови-
ка XV герцога де ла Врийера, графа де Сент-Флорентена (Phélypeaux, comte de 
Saint-Florentin, duc de la Vrillère, Louis III; 1705-1777) [18, pt. 1, p. 89]. Отме-
тим, что тиснение на крышках и корешках двух томов «Королевского альмана-
ха» (на 1749 и 1750 гг.) из собрания М. С. Воронцова совершенно идентично 
оформлению переплёта альманаха на 1752 г., ранее принадлежавшего марша-
лу де Ришельё [18, pt. 2, p. 68–69]. Альманах на 1749 г. переплетён в оливко-
вый марокен, на 1750 г. – в красный марокен, в центре крышек последнего от-
тиснут герб Людовика XV (принадлежал вышеупомянутому Каминаду де Ка-
стру) (ил. 8а-8б). 
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Всего Дюбюиссоном было изготовлено два десятка накладок с орнамен-
том, отмеченных вкусом и изготовленных с большой тщательностью, кото-
рые впоследствии применялись на многочисленных переплётах второй поло-
вины XVIII в. Принадлежность переплётов книг, вышедших после смерти ма-
стера, может быть спорной, особенно в случае отсутствия этикетки переплёт-
чика на экземпляре. Это касается и экземпляра «Королевского альманаха» на 
1772 г. из собрания М. С. Воронцова (ил. 8в). На сайтах Французской нацио-
нальной библиотеки и французского антикварного магазина «Albi» представ-
лены переплёты, аналогичные переплёту воронцовского экземпляра. Переплёт 
с суперэкслибрисом маркизы де Помпадур был, очевидно, изготовлен при жиз-
ни Дюбюиссона и отнесён к наследию мастера [25], а переплёт «Королевского 
альманаха» на 1767 г. фигурируют как образец работы «мастерской П.-П. Дю-
бюиссона» [9]. Вполне вероятно, что экземпляр «Королевского альманаха» на 
1772 г. из собрания М. С. Воронцова был также изготовлен в мастерской Дю-
бюиссона с использованием изготовленной им накладки.

Переплёты Дюбюиссона, как и его современников отца и сына Деромов, де-
монстрируют прекрасное владение техникой «кружевного» тиснения или сти-
ля дентель («à la dentelle»), который в XVIII в. стал преобладать в декориро-
вании переплёта. Для этого стиля характерен очень тонкий узор вдоль кро-
мок крышек, имитирующий кружево, которое, впрочем, может заполнять зна-
чительную часть пространства крышек, оставляя при этом в центре место для 
герба владельца книги или его монограммы. «Кружевное тиснение» начало 
применяться в бордюрах в конце XVII в., однако и в первой половине XVIII в. 
рамки на крышках переплёта, выполненные в этом стиле, пользовались боль-
шим успехом [2; 7, с. 441]. 

Значительная часть томов комплекта (на 1722, 1725–1740, 1742–1745) имеет 
лаконичный, но нарядный переплёт красного марокена с тиснёными золотом 
рамками, выполненными в стиле «dentelle régulière» («dentelle droite») в виде 
тонкого «кружева» с повторяющимся узором (ил. 5). Этот стиль, создатели ко-
торого вдохновлялись модой на кружева в мужской и женской одежде того вре-
мени, был характерен для второй половины XVII – первой половины XVIII в. 
[см. подробнее 11; 12]. Представлена также более поздняя модификация бор-
дюра, оттиснутого золотом на крышках (тома на 1746–1747,1751–1754, 1780, 
1784, 1786), которая использовалась для украшения переплёта вплоть до нача-
ла революции во Франции.

Особого упоминания заслуживает такой элемент переплёта, как форзацы. 
Комплект «Королевских альманахов», собранный графом Воронцовым, демон-
стрирует впечатляющее разнообразие форзацев, в том числе замечательных по 
своей красоте. Лишь в четырёх томах (на 1705, 1706, 1717 и 1720 гг.) имеются 
простые форзацы из неокрашенной бумаги.

Во-первых, представлено несколько разновидностей так называемой «мра-
морной» бумаги, столь популярной на протяжении нескольких столетий: «греб-
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невый мрамор» (том на 1712 г.), «камешки» (1715 г.), «павлинье перо» (1718 г.), 
«французский завиток» («ракушка») (тома на 1703, 1704, 1707, 1709, 1711 и 
1713 гг.), «французский завиток» видоизменённый при помощи мелкого греб-
ня (1714 и 1721 гг.) и ещё одна модификация «завитка» («ракушки») на фор-
зацах томов на 1758–1759, 1760–1761, 1763 1766 и 1789–1792 гг., а также «ду-
бовый лист» (1755–1757, 1764–1765, 1767–1771, 1774–1776 гг.) и др. Верхний 
форзац альманаха на 1712 г. изготовлен из гребневой бумаги, а нижний – из бу-
маги «павлинье перо». Кроме того, форзацы томов за 1734 и 1735 гг. изготов-
лены из синего шёлкового муара, а форзацы десяти томов 1770–1780-х гг. – из 
синей бумаги8.

Наконец, обратим внимание на разнообразие и великолепие форзацев из зо-
лотой тиснёной бумаги (papiers dorés gaufrés). В начале XVIII в. для изготовле-
ния форзацев во Франции стала использоваться золототиснёная («парчовая») 
бумага, произведённая в Германии, главным образом в Аугсбурге и Нюрнберг 
(Brokatpapier) [см. подробне: 28]. Наиболее часто во французских переплётах 
использовалась бумага для форзацев «белое с золотом», которая представле-
на в комплекте альманахов различными вариациями узора, в том числе – тра-
диционным сочетанием рельефных золотых звёздочек и точек на белом фоне 
(тома за 1746–1748, 1751–1753 гг.), а также растительным орнаментом, выби-
тым золотом на белом фоне (сочетания цветов, листьев, гроздьев винограда, 
ягод на форзацах томов за 1742–1744, 1754, 1780 гг.) (ил. 9а). Другой вариант 
сочетания золота с белым или другим цветом получался в случае золочения 
фона, на котором тот же растительный орнамент мог быть либо белым (тома за 
1745, 1786 гг.), либо цветным (например, салатовым, как в альманаха на 1730 
и 1784 гг.) (ил. 9б).

Эффект «парчовой» бумаги особенно удачно достигался в полихромных 
форзацах. Цветные узоры (не только растения, но и птицы, а также геометри-
ческие фигуры) на золотом фоне усиливали впечатление от роскошного эк-
земпляра (подчеркнём, что именно такие форзацы имеют тома за 1725–1726, 
1731–1733, 1737–1740 гг. из библиотек сыновей финансиста С. Бернара). Ещё 
одна разновидность золототиснёной бумаги для форзацев в томах «Королев-
ского альманаха», приобретённых М. С. Воронцовым, получалась в результате 
золотого тиснения на цветном (в данном случае – фиолетовом) фоне (тома за 
1722, 1727–1729, 1736 гг.) (ил. 10).

Переплёты с форзацами из золототиснёной бумаги относятся к наиболее до-
рогим, роскошным переплётам эпохи, выступая своеобразным показателем со-
циального статуса владельца и его материальных возможностей. Приведённые 
характеристики переплётов экземпляров «Королевского альманаха» из коллек-
ции М. С. Воронцова свидетельствуют о подлинном расцвете переплётного ис-
кусства во Франции конца XVII–XVIII в.9

Рассмотренные особенности экземпляров «Королевского альманаха», соб-
ранных в библиотеке графа М. С. Воронцова, позволяют сделать вывод о том, 
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что данный комплект объединил альманахи, ранее находившиеся в различных 
книжных собраниях. Провенанс конкретных экземпляров удалось установить, 
изучив комплекс рукописных экслибрисов и суперэкслибрисов, оттиснутых на 
крышках альманахов. Среди прежних владельцев были представители фран-
цузской высшей знати, дворянства мантии и финансовой аристократии, в том 
числе – весьма значимые фигуры в истории Франции XVIII столетия. Интерес 
представляют, как записи, оставленные читателями на страницах книг, так и 
переплёты, изготовленные искусными мастерами. Однако детали приобрете-
ния отдельных экземпляров и формирования комплекта «Королевского альма-
наха» Михаилом Семёновичем Воронцовым до сих пор остаются неизвестны-
ми. Не исключено, что дальнейшее изучение французских альманахов из би-
блиотеки Воронцовых («Almanach national», «Almanach impérial»» и др.) по-
может выяснить обстоятельства комплектования этой части воронцовского со-
брания.

Примечания
1 См. обстоятельную статью об «Almanach royal» в Википедии (франц.): [8].
2 Сложно удержаться от соблазна процитировать язвительные строки, которые французский ли-

тератор Л.-С. Мерсье посвятил «Королевскому альманаху» в своих знаменитых «Картинах Пари-
жа». Приведём несколько пассажей: «Ему [«Королевскому альманаху» – Е. П.] уже около ста лет. Он 
свидетельствует о существовании земных богов – министров, чиновников, фельдмаршалов, высших 
судебных властей и т. д. Он сообщает их адреса, дни, часы, в которые разрешается являться к ним и 
курить фимиам в их передних. В эту книгу вписаны все любимцы Фортуны и отмечены малейшие 
движения ее колеса. Всякий, следующий по пути честолюбия, изучает альманах с сосредоточенным 
вниманием. […] Вы найдете в альманахе и полный список королевских советников, которые никогда 
не давали монарху советов и никогда не будут с ним говорить, и список королевских секретарей, не 
написавших ни единой буквы под его диктовку. […]

На какие только размышления не наводит чтение этого альманаха! […] Какое множество челя-
ди, пытающейся под различными именами прикрыть свое порабощение! Ниже вы увидите, какое ко-
личество нотариусов, адвокатов, регистраторов и прочих чиновников содержит общество. […] Ка-
кое количество ртов сосет и грызет государственное тело! Королевский альманах – это каталог вам-
пиров» [5, т. 2, с. 251-252].

3 В Инвентарной книге библиотеки майоратного дома Воронцовых в Одессе, составленной до по-
ступления фамильного книжного собрания в Новороссийский университет, общее количество томов 
сократилось до 115 (в 116 ед.): отсутствуют тома «Королевского альманаха» за первые два года изда-
ния и «Национальный альманах» за III год республики. Позднее были докуплены альманахи на 1822 
и 1831 гг. В таком виде коллекция пребывает в составе Воронцовского фонда Научной библиотеки 
ОНУ имени И. И. Мечникова со времени её передачи университету.

4 О значении записей в месяцесловах см. [1] 
5 Сообщается о потерях обеих сторон (8000 человек пленных противника и 1500 убитых и 

раненых с французской стороны) и трофеях (120 знамён и штандартов, а также пушка); при этом 
отмечается возвращение королевств Валенсия и Арагона под власть «их законного суверена» – ис-
панского короля Филиппа V.

6 К сожалению, недоступность фундаментального справочного пособия по французским ге-
ральдическим суперэкслибрисам (Olivier, Eugène, Hermal, Georges. Manuel de l’amateur de reliures 
armoriées françaises. – Paris: C. Bosse, 1924–1935. – 29 vols.) не даёт возможности представить более 
точную информацию по этому поводу.
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7 По мнению некоторых специалистов, составить точное представление о мастерстве Дюсея за-
труднительно, поскольку после него не осталось переплётов, авторство которых не вызывало бы со-
мнений [27].

8 Переплёты томов из красного марокена за 1773, 1777–1779, 1781–1783, 1785, 1787–1788 гг. име-
ют много общего в оформлении: тройная рамка, оттиснутая золотом по внешнему краю крышек, 
идентичный рисунок золотого тиснения на корешке, форзацы синей бумаги, золотые обрезы, золо-
тое тиснение на рёбрах и дублюре (некоторые отличия в оформлении рамки имеются в переплётах 
альманахов на 1787 и 1788 гг.). Это сходство свидетельствует о том, что данные экземпляры перепле-
тались в одной мастерской (не исключено, что они были изготовлены по заказу общего владельца).

9 Нельзя не отметить гораздо более скромное оформление имеющихся экземпляров альманахов 
на 1789–1792 гг.: экземпляры светло-коричневой кожи, золотое тиснение в виде тройной рамки на 
крышках и королевских лилий на корешке, форзацы – «завиток», обрез красный краплёный (1789 г.) 
и золотой (1790–1792 гг.).
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«КОРОЛІВСЬКИЙ АЛЬМАНАХ» У КНІГОЗБІРНІ 
М. С. ВОРОНЦОВА

Анотація
Предметом вивчення в статті став комплект знаменитого французького 
щорічника «Королівський альманах» («Almanach royal»), зібраний М. С. Во-
ронцовим у період його перебування у Франції в 1815–1818 рр. Розглядають-
ся особливості примірників колекції, пов'язані з їх провенансом: власницькі 
записи, книжкові знаки (суперекслібриси та рукописні екслібриси), а також 
найбільш примітні палітурки комплекту.

Ключові слова: «Королівський альманах» («Almanach royal»), М. С. Ворон-
цов, бібліофілія, записи власників, суперекслібриси, рукописні екслібриси, 
палітурка, форзаци.
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«ALMANACH ROYAL» IN THE M. S. VORONTSOV BOOK 
COLLECTION

Summary
During his staying in France as a commander of the Russian occupation army corps 
(1815–1818) M. S. Vorontsov, who came from the family of bibliophiles, was eager 
to complete his library with rare and valuable books. He managed to acquire a great 
number of rarities including a complete set of a popular year-book «Almanach 
royal» which nowadays is conserved in the Scientific Library of the Odessa National 
Mechnikov University. The article considers the peculiarities of the copies presented 
in the collection trying to establish the provenance of a number of volumes resulting 
from the study of different kinds of owners’ marks: readers/owners’ notes, armorial 
bookplates and handwritten ex-libris as well the most notable bindings of the 
collection.
Key words: «Almanach royal», M. S. Vorontsov, bibliophilia, owners’ notes, 
armorial bookplates, handwritten ex-libris, binding, flyleaves.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ил. 1. «Королевский альманах» 
на 1703 год. Титульный лист

Ил. 2а. «Королевский альманах» на 1707 год. Записи на 
пустом листе (март)

Ил. 2б. «Королевский альманах» на 1707 год. Записи на пустом листе (апрель)

Ил. 3. «Королевский альманах» на 1772 год. Владельческая запись
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Ил. 4. «Королевские альманахи» с гербом «De France»

Ил. 5. «Королевские альманахи» с суперэкслибрисами Самюэля-Жака Бернара де Кубера 
и  Габриеля Бернара де Риё
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Ил. 6. «Королевские альманахи» из французских дворянских книжных собраний (на переднем 
плане – экземпляр с гербом семьи Дюре де Соруа)

Ил. 7а-7б. Переплёты «Королевских альманахов» в стиле Дюсея
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Ил. 8а-8б-8в. Переплёты «Королевских альманахов», изготовленные в мастерской П.-П.Дюбюиссона
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Ил. 9а-9б-9в. Форзацы переплётов экземпляров «Королевского альманаха»
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Ил. 10а-10б-10в. Форзацы переплётов экземпляров «Королевского альманаха»
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ФОРМУВАННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБ ЛІО ТЕКИ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ

У статті висвітлено історію формування архівного фонду Наукової біб ліо-
теки. Розглянуто основні теоретичні та методичні напрацювання з роботи над 
архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного 
опрацювання документів особового походження. Визначено перспективи роз-
витку архівного фонду університетської біб ліо теки.

Ключові слова: документи особового походження, особовий архівний 
фонд, документальний комплекс, фондування, первинне розбирання, схема 
систематизації, одиниця зберігання.

Сучасний етап розвитку соціальних комунікацій характеризується динаміч-
ними змінами в суспільних потребах, культурі, науці, освіті. Спостерігається 
зближення та взаємопроникнення функцій соціально-комунікаційних струк-
тур. Інноваційні процеси, що відбуваються в системі соціальних комунікацій, 
змінюють умови взаємодії установ у них, зокрема біб ліо тек, архівів та музеїв, 
у напрямі інтеграції їх інформаційно-ресурсної складової.

Зміни, що відбуваються в суспільстві, впливають на розширення функцій 
і розвиток нових напрямів діяльності біб ліо тек. Практика упорядкування до-
кументального комплексу та формування особових архівних фондів1 у Нау-
ковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
представляє окремий напрям діяльності установи. Відповідно доводиться на-
працьовувати методологію організації архівних фондів, їх облік, створювати 
науково-довідковий апарат, забезпечувати збереженість і використання фонду.

В умовах нової соціально-комунікаційної реальності розгортається полемі-
ка про співробітництво біб ліо тек, архівів, музеїв, про що свідчать, насам перед, 
публікації вітчизняних авторів [11; 14; 24], які посилаються на досвід зарубіж-
них [10; 12]. 

Вивченням проблеми формування особових архівних фондів займалися ще 
радянські дослідники [13; 15; 21; 23]. Ними розглядалися питання збирання та 
комплектування установами різного рівня документів особового походження, 
проведення експертизи їх науково-практичної цінності, проте не було вирішено 
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питання уніфікації розкриття змісту документів і не встановлена єдина форма 
опису. Українськими науковцями розробляється питання розвитку описових 
традицій на основі теоретичного та практичного підґрунтя. Сучасні наукові 
дослідження присвячені формуванню архівної термінології [16], вивченню 
джерельно-інформаційного потенціалу особових архівних фондів [18], історії 
окремих архівних установ [17; 20].

Успішне оволодіння новим напрямком роботи співробітниками Наукової 
біб ліо теки склалося завдяки співпраці з Державним архівом Одеської області: 
архівісти надавали консультації та ділилися практичним досвідом, влаштову-
вали науково-практичні семінари з організації роботи з документами особово-
го походження. Таким чином, у короткі терміни вдалося опанувати особливості 
роботи з архівними документами та напрацювати методологію організації ар-
хівних фондів, їх облік, забезпечити збереженість та використання архівного 
фонду користувачами, отримати практичні результати, спрямовані на удоско-
налення архівної роботи в університетській бібліотеці.

У перспективі співробітники не припинятимуть подальшого розвитку спів-
робітництва з Державним архівом Одеської області: обмінюватися досвідом, 
ознайомлюватися з особливостями діяльності та взаємодіяти для розробки 
власних нормативно-методичних документів.

Документи особового походження2 почали накопичуватися у сховищах Нау-
кової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з 
другої половини ХХ ст., коли до біб ліо теки було передано рукописи та докумен-
ти з особистого архіву літературознавця та мовознавця Бориса Олександровича 
Лупанова (1960), історика, географа, краєзнавця та бібліографа Федора Євста-
фійовича (Остаповича) Петруня (1962), історика, доктора педагогічних наук, 
одного з організаторів Одеського інституту народної освіти (ОІНО), професо-
ра Одеського державного університету (ОДУ) Артемія Григоровича Готалова-
Готліба (1963). Далі, у 1965 р., університетом було придбано у родини відомого 
психолога та філософа Миколи Миколайовича Ланге його науковий архів. Ви-
щезгадані архіви містять багато різних документів: рукописи, машинопис, ви-
дання на правах рукопису та друковані, газетно-журнальні вирізки, фотографії, 
офіційні документи (посвідчення, дипломи, грамоти, довідки), листи та запро-
шення, малюнки, альбоми, картотеки тощо. У 2008 р. за заповітом власників до 
Наукової біб ліо теки надійшов архів бібліофілів та бібліографів В. С. Фельдмана 
й О. Ю. Ноткіної [25, с. 150]. Більшість документів архіву складають підібрані 
за тематикою газетні та журнальні вирізки, головним чином з одеських газет, 
також із зарубіжних російськомовних газет та ін., фотографії та картотеки.

Із 2000-го року у Науковій бібліотеці розпочалась робота з фондування3 ар-
хівних документів: розбирання, систематизації й опису документів особово-
го походження. Сьогодні перед біб ліо текою, як зберігачем особових архівних 
фондів, постали важливі завдання – розкриття змісту та складу архівних фон-
дів, створення належних умов їх користування та популяризації. 
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Багатим практичним досвідом у роботі з архівними документами володіють 
співробітники Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової біб ліо теки Одесь-
кого національного університету імені І. І. Мечникова. У 2016 р. було створено 
структурний підрозділ – сектор архівів, перед яким постало завдання реєстрації, 
обліку і зберігання документів особового походження, науково-бібліографічне 
опрацювання і презентації архівних фондів університетської біб ліо теки.

На сьогодні опрацьовано чотири архівні фонди особового походження: 
Ф. Є. Петруня (1894–1963), М. М. Ланге (1858–1921), А. Г. Готалова-Готліба 
(1866–1960), В. С. Фельдмана (1915–2008) і О. Ю. Ноткіної (1923–2007)4. 
Архів ні описи (реєстри)5 опрацьованих особових архівних фондів представле-
ні в електронному вигляді на сайті біб ліо теки: http://lib.onu.edu.ua/ua/opisaniya-
arhivov/. Це дозволяє користувачам отримувати широку інформацію про наяв-
ність і склад особових архівів, що зберігаються у фондах Наукової біб ліо теки. 
У роботі знаходиться особовий архівний фонд Б. О. Лупанова (1887–1959), 
який найближчим часом буде оприлюднений. 

Під час організації архівного фонду Наукової біб ліо теки співробітники ке-
руються Національними стандартами ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна 
справа: Терміни та визначення понять» та ДСТУ 4331:2004 «Правила опису-
вання архівних документів» [5; 6], у яких враховано вимоги конкретних норм, 
що склалися в теорії і практиці описування архівних документів в Україні, а 
також міжнародну практику описування, також методичні рекомендації «Робо-
та з документами особового походження» [7], «Складення архівних описів» [9] 
і «Організація роботи з документами особового походження» [8], у яких пред-
ставлено рекомендації до складання описів архівних документів, систематиза-
ції справ, підготовки елементів довідкового апарату особових архівних фондів, 
удосконалення та перероблення описів. Встановлено вимоги щодо підготовки 
описів з паперових носіїв інформації в традиційному варіанті, з урахуванням 
подальшого переходу до складення описів в електронній формі.

Почнемо послідовне роз’яснення основних принципів та методів роботи з 
документами особового походження на всіх етапах роботи з ними.

Слід визначити деякі особливості документів особового походження – це 
відсутність закономірності розміщення інформації в них, довільне інформа-
ційне наповнення певних видів документів (листів, спогадів, щоденників), та-
кож багатоаспектний зміст документів. Часто зміст документів носить глибоко 
особистісний характер, зумовлений національною, соціальною, культурною 
приналежністю фондоутворювача6, а також індивідуальними рисами його осо-
бистості. Це, насамперед, ускладнює систематизацію документів під час пер-
винного розбирання та їх подальшого оброблення. Зазвичай архів складається 
стихійно як результат творчої, громадської діяльності й особистого життя фон-
доутворювача. Особовий архівний фонд може містити поряд з документами 
особового походження також документи офіційного походження, особисті до-
кументи, листи установ, матеріали службової діяльності. Друковані матеріали 
з рукописними позначками можуть розглядатися поряд з іншими документаль-
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ними матеріалами як складова частина архівного фонду. Дарчі написи на дру-
кованих матеріалах належать до фондів осіб, якими вони подаровані. Хроно-
логічні межі особового архівного фонду визначаються крайніми датами життя 
фондоутворювача. 

Працівниками Відділу рідкісних книг та рукописів були визначені основні 
процеси науково-технічної обробки й архівного опису документів7: 

1. попередній перегляд матеріалів, знайомство з джерелами про фонд і 
фондоутворювача;

2. складання схеми систематизації фонду8;
3. первинне розбирання (класифікація матеріалів за основними групами);
4. упорядкування матеріалів усередині основних груп;
5. формування одиниць зберігання;
6. опис одиниць зберігання (складання заголовків; визначення: видів до-

кументів, авторства, змісту, ступіню повноти документів, оригінальності 
або копійованості, мови документів, методу друку, крайніх дат, кількості 
аркушів). 

7. розташування одиниць зберігання відповідно до схеми систематизації 
справ фонду;

8. нумерація одиниць зберігання;
9. шифрування матеріалів фонду9;
10.  складання опису (реєстру) документів та науково-довідкового апарату 

до нього.
Такі процеси обробки фондів, як первинне розбирання, упорядкування ма-

теріалів усередині основних груп та формування одиниць зберігання – прово-
дяться одночасно [22, с.  42].

Науковий опис документів складає комплекс робіт з атрибуції документів і 
текстологічної роботи (встановлення авторства, встановлення повних текстів 
документів з розрізнених листів, часу створення документів, достовірності і 
опублікування, анотування фотографій), систематизації фонду, складання опи-
су і науково-довідкового апарату до нього, а упорядкування матеріалів за кла-
сифікаційними групами, формування одиниць зберігання, нумерація, шифру-
вання – складають технічну частину роботи з документами.

Під час попереднього перегляду матеріалів, знайомства з джерелами про 
фонди та фондоутворювачів встановлюємо, що особові архівні фонди містять 
різноманітні за складом і змістом документи, які характеризують життя і діяль-
ність фондоутворювачів. Відповідно до цього особливість класифікації доку-
ментів особових фондів полягає в тому, що до них не може бути застосована 
єдина схема систематизації та система побудови фонду, а також загальні озна-
ки угруповання, які поширювалися б на склад матеріалів усіх архівних фондів 
у цілому. Схема систематизації документів в архівному фонді є підставою для 
внутрішньої організації одиниць зберігання архівного фонду та закріплюється 
описом (реєстром) справ.
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На основі складеної схеми систематизації відбувається первинне розбиран-
ня документального комплексу та подальша класифікація матеріалів. Виділя-
ють тематичний або номінальний принцип класифікації. Найчастіше класифі-
кацію ускладнює відсутність в деяких документах певної атрибуції: дат, підпи-
сів, анотацій до фотографій.

Наступний етап роботи – це формування одиниць зберігання (справ). Оди-
ниця зберігання може складатись з одного документу або групи документів, в 
основу її формування може бути покладена авторська, кореспондентська, хро-
нологічна, тематична, номінальна або географічна ознаки. Кожна з переліче-
них ознак може бути основоположною у формуванні одиниці зберігання як 
самостійно, так і в сполученні з іншими ознаками. Справа може вміщувати 
від 1  до 50 документів, за умови, що обсяг справи не повинен перевищувати 
200 аркушів [22, с. 97].

Формування одиниць зберігання повинно забезпечувати збереженість доку-
ментів і зручність користування ними. Фізичні особливості документів особо-
вого походження (відсутність суворої форматності аркушів, розміщення тек-
сту на аркушах без полів, наявність образотворчих документів) зумовлюють 
особливості їх зберігання: документи можуть зберігатися без підшивки, може 
знадобитися використання особливої нестандартної упаковки. У разі зберіган-
ня документів без підшивки доцільно складати внутрішні описи. Обкладинки 
одиниць зберігання, надписані фондоутворювачем, з його позначками, які ма-
ють художню або історичну цінність, зберігаються і поміщаються в одиниці 
зберігання разом з документами. У межах сформованої одиниці зберігання до-
кументи розташовуються з урахуванням взаємного зв’язку і хронологічній по-
слідовності.

Під час опису одиниць зберігання описувач встановлює види документів, 
авторство, зміст документів, ступінь їх повноти, справжність або копійованість, 
мову, спосіб написання та опублікування, наявність додатків до них, зовнішні 
особливості, крайні дати документів і кількість аркушів одиниці зберігання. 
Крім того проводить анотування особливо важливих документів. 

Опис документів повинен здійснюватися літературною мовою відповідно 
новим правилам орфографії. Не дозволяється механічне перенесення з тексту 
документів до заголовку справ застарілих слів, архаїзмів. Із слів та термінів, 
що містять документи особового походження, слід зберігати в заголовках лише 
такі, що є характерними для даної епохи, підкреслюють її особливості та не 
можуть бути замінені на тотожні поняття [22, с. 23]. Види документів, імена 
осіб, назви установ, населених пунктів, юридичні, побутові та інші терміни пи-
шуться так, як вони наведені в документах.

Важливим є визначення хронологічних меж одиниці зберігання. Крайніми 
датами для одиниці зберігання, яка складається з одного документа, є дата його 
написання; з багатьох документів – дата написання першого і останнього доку-
мента. За наявності в одиниці зберігання тільки двох документів дати ставлять 
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через кому. Якщо точна дата не піддається встановленню, то документ датуєть-
ся приблизно «не раніше 1953 р.», «не пізніше 1997 р.». Якщо дати встановлю-
ються лише з відомим ступенем імовірності, то вони пишуться в квадратних 
дужках. При описі одиниць зберігання, що містять копії документів, за край-
ні дати приймаються дати оригіналів, а дати виготовлення копій вказуються в 
заголовку після слів «Копія» у тих випадках, коли розбіжність між ними сут-
тєва. Щоденники, записні та трудові книжки, формулярні списки, прибутково-
видаткові книги датуються часом першого та останнього запису в них; посвід-
чення, свідоцтва, грамоти, виписки з метричних книг – датою їх видачі. Дати 
додатків, що не збігаються з датами основних документів, які знаходяться в 
одиниці зберігання, вказуються в заголовках, а в кінцевих датах не відзнача-
ються [22, с. 79].

Наступний процес архівного опису документів пов'язаний зі складанням за-
головків одиниць зберігання. Заголовок одиниці зберігання повинен в макси-
мально стислій формі відображувати склад та зміст включених до неї докумен-
тів. Слова в заголовках слід писати повністю, винятком є лише загальноприй-
няті скорочення [9, с. 17].

Елементами заголовку одиниці зберігання є зазначення виду документу, 
різновиду сформованих у справу документів, ініціали та прізвище автора або 
назва установи, якою складений документ; ініціали та прізвище особи, назва 
установи, кому адресовано документ; виклад змісту документу (тема, назва ху-
дожнього твору, будь-яке питання та ін.)

Заголовок повинен відображувати ознаки, на підставі яких сформована оди-
ниця зберігання. Якщо одиниця зберігання містить різні документи, сформова-
ні самотужки фондоутворювачем, то при складанні заголовку допускається пе-
рерахування найважливіших з них із зазначенням на наявність в одиниці збе-
рігання ряду документів з інших питань, наприклад, «Архітектори Одеси та їх 
твори. Список (вирізки з газет)» [4, од. зб. 2].

Заголовок, привласнений документу самим автором, як правило, перено-
ситься до заголовку одиниці зберігання. У випадку його неповноти та невідпо-
відності змісту документа, заголовок може бути доповнено або змінено. Назву 
установи або прізвище, ініціали особи, що є автором документу слід вказувати 
в заголовку слідом за визначенням виду або різновиду документів справи.

У випадках, коли документи при систематизації розташовуються за алфаві-
том прізвищ, які зазнаються в заголовку (наприклад, за алфавітом прізвищ ко-
респондентів, авторів рукописів), при складанні заголовку слід писати спочат-
ку прізвище, потім – повністю ім’я та по-батькові, наприклад, «Лист Петру-
ня Федора Євстафійовича до Кордта Веніаміна Олександровича (без дати)» [3, 
од. зб. 504].

Під час опису біографічних, господарчих, службових матеріалів, коли зміст 
одиниці зберігання розкривається за іншими, крім прізвищ, ознаками, імена та 
прізвища позначаються ініціалами та ставляться перед прізвищем, наприклад, 
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стаття групи авторів (А. В. Сергеев, Г. И. Молявко) «Геологическое строение и 
газоносность Причерноморской впадины и задачи дальней геологических ис-
следований» [3, од. зб. 297].

За наявності в документі неповних відомостей про особу – кореспондента, 
місце та час подій, у заголовку можна додати ці відсутні відомості, якщо вони 
не викликають сумніву. Але при цьому слід взяти такі відомості в квадрат-
ні дужки, наприклад, «Лист А. Маніовича з вітаннями Віктора Семеновича 
[Фельдмана], з нагоди нагородження Дерібасівською премією» [4, од. зб. 193]. 

В одиницях зберігання, що містять фотографії, спочатку вказується вид до-
кументу (фотографія), а потім – прізвище, ім’я та по-батькові особи, що зо-
бражена. Якщо на фотографії є зображення фондоутворювача, то в заголовку 
зазначається його ініціали та прізвище, наприклад, «Фотографії М. М. Ланге, 
його родини та колег» [2, од. зб. 363].

Якщо фондоутворювача сфотографовано разом з іншими особами, то вся 
група осіб перелічується в заголовку в алфавітному порядку прізвищ, ініціали 
ставляться перед прізвищами, наприклад, «Фотографії співробітників Науко-
вої біб ліо теки ОДУ О. Ю. Ноткіної, Н. К. Орлової, Ф. С. Фельдмана та ін.» [4, 
од. зб. 205].

Якщо фондоутворювача  сфотографовано з родичами, то після прізвищ вка-
зується ступінь їх родинного зв’язку, наприклад, «Фотографії М. М. Ланге з 
М. Г. Ланге (матір’ю) та С. А. Ланге (батьком)» [2, од.  зб. 363, арк. 5].

У заголовках одиниць зберігання, що сформовані за тематичною ознакою, 
прізвища перелічуються в алфавітному порядку прізвищ, ініціали ставляться 
перед прізвищами, наприклад, «Фотокартки В. С. Фельдмана у Будинку вче-
них, на засіданні Секції книголюбів поруч з головою секції С. З. Лущиком» 
[4,  од. зб. 206].

У заголовках одиниць зберігання, що містять фотографії міст, місцевос-
тей, приміщень, вказується вид документів і надається описування зображень, 
наприклад, «Фотокопії краєвидів старої Одеси: Рішельевський ліцей, Старий 
міський театр, Приморський бульвар» [1, од. зб. 12].

Під час описання карток, вирізок із газет та журналів з ілюстраціями, що 
зібрані фондоутворювачем, вказується вид документу, тема, дата зображення, 
наприклад, «Фотографії, вирізки з газет із зображення пам’ятників архітекту-
ри Одеси ХІХ ст., зібрані В. С. Фельдманом» [4, од. зб. 46].

Останніми етапами технічної обробки архівного фонду є розташування 
одиниць зберігання відповідно до схеми систематизації справ фонду та нуме-
рація аркушів. Нумерація аркушів – один із важливих способів забезпечення 
збереженості й обліку документів, який закріплює систематизацію всередині 
одиниці зберігання. Аркуші в одиниці зберігання нумеруються арабськими 
цифрами суцільною (валовою) нумерацією в правому верхньому куті аркуша, 
не допускається торкатися тесту документу. Чисті аркуші між документами не 
нумеруються. Аркуші нумеруються м’яким чорним олівцем. Нумерувати ар-
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куші за допомогою чорнил, туші, хімічних олівців забороняється. Фотографії і 
малюнки нумеруються на зворотному боці документа. Аркуш, що складений у 
декілька разів, у розгорнутому вигляді нумерується як один аркуш [22, с. 147].

На аркуші, що складається з декількох наклеєних аркушів, нумеруються всі 
наклейки валовою нумерацією. Авторська нумерація аркушів у рукописах збе-
рігається, відмітка про це робиться в засвідчувальному аркуші справи. Якщо 
справу сформовано з декількох щоденників, записних книжок, кожна з яких 
має власну нумерацію, вони підлягають валової перенумерації.

Узагальнювальною частиною роботи з особовим архівним фондом є його 
найменування. Назва особового архівного фонду має бути чіткою і лаконіч-
ною. Вона складається з прізвища, імені, по-батькові фондоутворювача, край-
ніх дат його життя (у дужках), роду діяльності, професії або посади. Якщо 
псевдонім фондоутворювача є загальновідомим, то його вказують першим, а за 
ним, у дужках записують справжнє прізвище, ім’я, по-батькові. Усі псевдоніми 
(криптоніми) фондоутворювача включають до назви фонду як ідентифікаційні 
дані про особу, наприклад: «Готалов-Готліб Артемій Григорович (1866–1960; 
справжнє ім’я – Арон Гіршевич Готалов)».

У назві фонду можна використовувати характеристики, які вказують на зна-
чимість внеску фондоутворювача у ту чи іншу галузь науки, культури, мисте-
цтва, наприклад, «Ланге Микола Миколайович (1858–1921), психолог». 

У разі необхідності акцентування на співпраці фондоутворювача з історич-
ними або соціально значущими для регіону громадськими інституціями, такі 
відомості можуть зазначатися у стислій формі у назві фонду, наприклад, «Пе-
трунь Федір Євстафійович (1894–1963) – географ, історик, бібліограф, секре-
тар Одес. філії Всеукр. асоціації сходознавства (1926–1931), член соціально-
історичної секції Одес. комісії краєзнавства».

Для більш ефективного використання документальної інформації, що міс-
титься в описі архівного фонду в наукових і практичних цілях створюєть-
ся науково-довідковий апарат. На кожен особовий архівний фонд складаєть-
ся реєстр за встановленою формою, який вміщує описові статті (заголовки 
справ) і науково-довідкового апарат (передмову, титульний аркуш, зміст, спи-
сок скорочень, засвідчувальний аркуш) [9, с. 46]. На титульному аркуші опи-
су обов’язково розміщуємо наступні дані: повну назву закладу, назву та номер 
фонду, крайні дати документів, що внесені до опису.

До опису особового фонду обов’язково складається передмова, що містить 
історико-біографічну довідку про фондоутворювача, відомості про хід при-
ймання та описування фонду, основні групи документів фонду [9, с. 57]. Також 
окремо складається засвідчувальний аркуш, де вказується кількість аркушів 
опису й інформація про особу, яка її склала.

Практика упорядкування документального комплексу та формування осо-
бових архівних фондів у Науковій бібліотеці Одеського національного універ-
ситету імені І. І. Мечникова з'явилася порівняно недавно і представляє окре-
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мий напрям діяльності установи. За останнє десятиліття співробітники Відділу 
рідкісних книг та рукописів Наукової біб ліо теки Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова успішно опанували особливості роботи з архів-
ними документами, напрацювали методологію організації особових архівних 
фондів, їх облік, забезпечили збереженість та використання архівного фонду 
користувачами, отримали практичні результати, спрямовані на удосконалення 
архівної роботи в університетській бібліотеці.

Залучення до наукового обігу інформації особових архівних фондів, які збе-
рігаються в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, є актуальним, оскільки дає можливість сучасним дослідникам 
історії науки України глибоко і всебічно вивчати історію становлення та діяль-
ності наукових і навчальних установ Одеси, визначити основні наукові розроб-
ки та дослідження університетських учених, їхні творчі міжнародні зв’язки, 
реконструювати або доповнювати наукові біографії видатних науковців нашо-
го міста.

Примітки
1 Особовим архівним фондом називають архівний фонд, що складається з документів, 

утворених у процесі життя та діяльності однієї особи та документів щодо її творчості і увічнен-
ня її пам’яті з різними носіями, а також способами створення та відтворення інформації. Поняття 
«особистий фонд», «особисті документи» вживають у разі, коли йдеться про фонд або документи 
конкретної особи. Дефініцію «особовий архівний фонд» вживають безвідносно до конкретної осо-
би – фондоутворювача, а відтак вона є більш прийнятною для професійного середовища архівістів.

2 Документи особового походження – це документи, що створюються в процесі діяльності 
окремих осіб, є їх приватною власністю. Документи особового походження мають ряд особливостей, 
які істотно впливають на організацію роботи з ними. 

3 Фондування документів особового походження – це процес їх організації за фондовою сис-
темою в архівні фонди (колекції) особового походження, визначення їх назв, хронологічних меж і 
кінцевих дат документів фонду.

4 Докладніше див.: Шершун Т. М. Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова / Т. М. Шершун // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 
Біб ліо текознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, № 1 (17). – С. 146–159.

5 Архівний опис (реєстр) – тип довідника, що є систематизованою сукупністю описових ста-
тей одиниць зберігання (справ) і призначений для їх обліку та розкриття змісту.

6 Фондоутворювач – особа, яка в результаті життєдіяльності залишила комплекс документів 
особового походження.

7 Архівний опис або описування архівних документів – процес створення й організації вто-
ринної архівної інформації шляхом аналітико-синтетичного опрацювання первинної архівної інфор-
мації та отриманих з інших джерел відомостей про документи.

8 Схемою систематизації архівного фонду називають схему організаційної будови фонду 
(структурної вертикальної ієрархії його частин), з метою їх подальшого реєстраційного та наукового 
описування, користування та забезпечення збереженості.

9 Архівний шифр – умовні познаки, що містять назву архіву, номери архівного фонду, архів-
ного опису, одиниці зберігання.
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ В НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА: 
ВОПРОСЫ  ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ

В статье раскрыта история формирования архивного фонда Научной библиоте-
ки. Представлены основные теоретические и методические разработки по ра-
боте с документами личного происхождения. Описаны основные этапы науч-
ного описания и технической обработки архивных документов. Определены 
перспективы развития архивного фонда университетской библиотеки.

Ключевые слова: документы личного происхождения, личный архивный 
фонд, фондирование, документальный комплекс, первичый разбор, схема си-
стематизация, единица хранения.
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FORMATION OF THE PERSONAL ARCHIVES IN THE 
SCIENTIFIC LIBRARY OF THE ODESA I. I. MECHNIKOV 
NATIONAL UNIVERSITY: HISTORY, THEORY AND METHODS

Summary
The article describes the history of the formation of the archive library of the 
Scientific Library of the Odesa I. I. Mechnikov National University. 
The practice of streamlining the documentary complex and the formation of personal 
archives funds in the Scientific Library appeared relatively recent and represents a 
new direction of the institution’s activities. Over the past decade, the staff of the 
Department of Rare Books and Manuscripts of the Scientific Library of the Odessa 
I. I. Mechnikov National University successfully mastered the peculiarities of 
working with archival documents, developed a methodology for organizing personal 
archives, their accounting, ensured the preservation and use of the archival fund by 
users, received practical results, aimed at improving archival work in the Scientific 
Library.
Involvement in the scientific circulation of information of personal archives that are 
stored in the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University is 



221

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

relevant because it enables the modern researchers of the history of Science of Ukraine 
to study deeply and comprehensively the history of the formation and activity of the 
Odessa scientific and educational institutions, to determine basic scientific researches 
and researches of teaching University, their creative international connections, to 
reconstruct or supplement scientific biographies of prominent scientists of our city.

Key words: documents of personal origin, archival collections, personal archives, 
documentary complex, fund, primary disassembly, systematization plan, units, 
A. G. Gotalov-Gottlieb, N. N. Lange, F. E. Petrun, V. S. Feldman, O. Yu. Notkina, 
B. A. Lupanov.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У БІБЛІОТЕЦІ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА 
КОЦЮБИНСЬКОГО

Стаття відображає інноваційні форми діяльності біб ліо теки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, пи-
тання розвитку бібліотечного сервісу на допомогу науково-дослідній роботі 
університету. Акцентовано увагу на досвіді роботи університетської біб ліо-
теки як активного партнера на стадіях життєвого циклу наукових досліджень 
науковців університету. Відмічено новизну та роль біб ліо теки у процесах 
збільшення представництва вчених університету в глобальному просторі нау-
кових комунікацій, впровадженні наукометричних та бібліометричних методів 
дослідження.

Ключові слова: інновації у бібліотеці, електронні ресурси, електронна біб-
ліо тека, інформаційні комунікації, цифровий простір, наукометричні методи, 
бібліометрика, Google Scholar, біб ліо тека Вінницького педуніверситету.

Актуальність дослідження. Рівень розвитку науки і техніки є визначаль-
ним чинником прогресу суспільства. Саме тому у Законі України «Про науко-
ву і науково-технічну діяльність» підкреслюється значення науки як джерела 
підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростан-
ня, невід’ємної складової національної культури та освіти. А в Законі України 
«Про вищу освіту» чітко зазначено, що наукова, науково-технічна та іннова-
ційна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності, її проваджен-
ня університетами, академіями, інститутами є обов’язковим.

Саме тому на часі важливим є необхідність збільшення рівня присутності 
науки у глобальному науково-інформаційному просторі, підвищення її впли-
вовості у світі. Вищі навчальні заклади розвивають інституційні політики та 
стратегії щодо контролю та якості результатів досліджень з метою розповсю-
дження, максимізації їх відкритості, доступності та наукового впливу, активно 
використовуючи при цьому різноманітні методи вимірювання. 

До проблематики наукометрії належить коло питань, що торкаються інфор-
маційної моделі розвитку науки, зростання масивів даних, цитованості літе-

© В. С. Білоус, 2017
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ратури, вивчення внутрішніх зв’язків у науці на основі бібліографічних поси-
лань, оцінювання внеску до світового інформаційного потоку та процесу ста-
тистичного аналізу наукових напрямів [10, с. 25].

Стрімкий розвиток та глобалізація інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, реформування вищої освіти зумовлюють необхідність зміщення акцентів 
у функціонуванні університетської книгозбірні як однієї із інфраструктурних 
інформаційно-комунікаційних складових. Адже сучасна біб ліо тека має відпо-
відати міжнародним стандартам та впроваджувати якісні зміни у всі сфери ді-
яльності. Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску біб ліо тек вищої 
школи у розвиток інституціональних місій і цілей, впровадження нового спек-
тра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз 
та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору форму-
вання позитивного іміджу установи у країні та світі [11, с. 15]. Саме тому важ-
ливе значення має створення інноваційних бібліотечних сервісів, активне ви-
користання наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення 
ефективності діяльності як університету, так і, власне, біб ліо теки.

Мета статті – показати наукову новизну діяльності біб ліо теки ВНЗ та до-
вести її роль у процесах збільшення представництва української науки в гло-
бальному просторі наукових комунікацій, показати важливість діяльності щодо 
адаптації у цифровому медіапросторі, розглянути проблемні питання щодо 
розвитку нового напряму біб ліо теки – відповідальності за поширення резуль-
татів наукових досліджень учених інституції у світовому науковому інфопрос-
торі, розповісти про досвід роботи освітянської книгозбірні щодо використан-
ня метричних вимірювань.

Аналіз досліджень. Методологію та інструментарій наукометрії та бібліо-
метрії вивчають і відображають на сторінках фахових наукових видань Г. Асє-
єв, О. Жабін, Л. Костенко, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко та інші. 
Питанню використання метричних методів у діяльності біб ліо теки та створен-
ня інноваційно-комунікаційних бібліотечних сервісів присвячено чимало ро-
біт, тема розглядається на наукових конференціях, Інтернет-конференціях, се-
мінарах, висвітлюється на сторінках фахових видань. Особливого значення для 
осмислення проблеми діяльності біб ліо теки в структурі сучасних інформацій-
них комунікацій, створення бібліотечних сервісів та адаптації біб ліо тек у су-
часному інфопросторі набувають дослідження зарубіжних та вітчизняних вче-
них і практиків бібліотечної справи. Дана проблематика знаходиться у полі зору 
Т. Бондаренко, О. Бруй, С. Головахи, Т. Колесникової, С. Назаровця, Т. Ярошен-
ко та багатьох інших. Вітчизняні вчені-біб ліо текознавці доводять необхідність 
впровадження у біб ліо теках ВНЗ України нових цифрових послуг із супроводу 
університетської науки [6]. 

Виклад основного матеріалу. Вінницький державний педагогічний універ-
ситет імені Михайла Коцюбинського визнаний своїми науковими здобутками 
та потужним науково-педагогічним потенціалом. Ефективно працюють науко-
ві школи, які започатковані корифеями національної науки, щорічно захища-
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ються докторські й кандидатські дисертації, публікуються монографії та нау-
кові статті, зареєстровані й виходять фахові збірники наукових праць. Щорічно 
на базі університету проводяться міжнародні семінари, науково-практичні кон-
ференції, форуми, круглі столи.

Сьогодні особливої актуальності набуває висвітлення результатів наукових 
пошуків. Час вимагає від наукових працівників не лише друкованих видань, 
а й відображення своїх публікацій у відкритому просторі, їх доступність та 
цитованість впровадження досліджень та їх використання, про що свідчить 
індекс цитування публікацій. Відомо, що на формування наукового рейтингу 
вченого впливає: загальна кількість публікацій; індекс цитування праць; індекс 
Гірше; імпакт-фактор журналу, в якому роботи опубліковані; кількість отрима-
них грантів, стипендій, премій; участь у міжнародній співпраці; участь у ред-
колегіях наукових журналів; вебометричний рейтинг [7]. Адаптація навчаль-
ного закладу до цифрового ландшафту є необхідністю, яка ефективно реалі-
зується у Вінницькому педуніверситеті, керуючись не лише технологічною та 
економічною доцільністю, але й нормативно-правовими актами [3]. Біб ліо тека 
сприяє підвищенню рейтингу вищого навчального закладу та формуванню 
бренду вченого.

Впроваджуючи в роботу нові форми і методи, поєднуючи традиційні та елек-
тронні ресурси, індивідуальні та корпоративні методи роботи, біб ліо тека ви-
конала масштабне коло завдань з інформаційного забезпечення наукових пра-
цівників та провела цикл заходів, спрямованих на допомогу науково-дослідній 
діяльності університету. Університетська біб ліо тека також здійснює власне 
науково-дослідну роботу, що є складовою багатогранної діяльності біб ліо теки. 

Наукова діяльність біб ліо теки розглядається у дослідницькому, методично-
му, організаційному, освітньому, просвітницькому та видавничому аспектах. 
Науковий вектор діяльності університетської біб ліо теки спрямовується на фор-
мування електронних ресурсів, популяризацію ідей відкритого доступу, по-
будову загальнодоступних архівів наукової інформації, підвищення наукоме-
тричного та вебометричного рейтингів університету, що впливає на якість на-
дання біб ліо текою інформаційних послуг відповідно до міжнародного стан-
дарту ISO 9000 та передбачає впровадження інноваційних технологій у ін-
формаційне забезпечення наукової діяльності університету та дослідницьку 
діяльність біб ліо теки. Наукова діяльність біб ліо теки реалізовується шляхом: 
сприяння науковій та навчально-методичній діяльності університету; розви-
тку бібліотечно-інформаційного сервісу; зберігання наукових надбань (циф-
рових колекцій статей науковців університету), створення архіву видань уні-
верситету; бібліографування творчого доробку працівників університету, укла-
дання та видання бібліографічних покажчиків; участі у корпоративній катало-
гізації наукових біб ліо тек; наукового дослідження історії біб ліо теки, зокрема 
бібліотечно-бібліографічного напряму, формування фондів, виявлення цінних 
та рідкісних видань; участі у наукових конференціях, семінарах, презентаціях; 
впровадження менеджменту і маркетингу у діяльність біб ліо теки; використан-
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ня та впровадження метричних методів вимірювання; адаптації університет-
ської науки у світовий інфопростір.

Працівники біб ліо теки досліджують та вивчають теми, пов’язані з науко-
вим опрацюванням документів, аналізують міжнародні тенденції, публікують-
ся у фахових періодичних виданнях та наукових збірниках. Матеріалізований 
результат наукової діяльності біб ліо теки – видавнича продукція, яка система-
тизує та популяризує наукові знання освітян університету, а також важливі ме-
тодичні матеріали на допомогу навчальному процесу та науковій діяльності 
університету. Інноваційні зміни у бібліотеці, які відбуваються на основі проек-
тного, кадрового менеджменту, ініціативної діяльності біб ліо тек та за підтрим-
ки ректорату і ректора, були основним підґрунтям для розробки проектів та їх 
подальшої реалізації, стратегією, фактором та умовою розвитку біб ліо теки. Ді-
яльність біб ліо теки позначається постійним пошуком та засвоєнням нових на-
прямів діяльності, вибором нових форм і методів.

Програмно-проектна діяльність біб ліо теки є складовою наукової роботи, 
важливим інструментом модернізації та умовою інноваційного розвитку біб-
ліо теки та професійного зростання біб ліо текарів. У рамках діючого проекту 
«Біб ліо тека Вінницького державного педагогічного університету імені Михай-
ла Коцюбинського – модель сучасної біб ліо теки вищого навчального закладу», 
спрямованого на створення біб ліо теки, яка відповідає вимогам сучасності, ді-
ють окремі інноваційні міні-проекти, що передбачають впровадження іннова-
цій та відображають діяльність біб ліо теки на новому етапі соціальних комуні-
кацій як науково-інформаційного центру, території успіху. Впровадження ін-
новаційних проектів відбувається за умов суцільного адаптування біб ліо теки 
до реалій сучасного цифрового ландшафту, магістральним напрямом якого ви-
ступає інформатизація бібліотечної діяльності, використання інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі формування та збереження бібліотечно-
інформаційних ресурсів, послуг та продуктів, забезпечення їх загальнодоступ-
ності. Рівень комфортності доступу до інформації, незалежно від її формату, 
виступає важливим показником діяльності біб ліо теки і однією з умов успіху 
впровадження інноваційних освітніх технологій в університеті.

Створення та використання якісного контенту є одним із важливих аспектів 
діяльності біб ліо теки ВНЗ. Відповідно до потреб, біб ліо тека постійно удоско-
налює технології акумуляції суспільно значущої інформації, забезпечує широ-
кий доступ до власних ресурсів, послуг і продуктів, гармонійно поєднує тра-
диційні та електронні форми у бібліотечному сервісі. Електронні колекції, що 
формуються біб ліо текою, насамперед, орієнтовані на інформаційні потреби 
університету. Здійснюється формування повнотекстового ресурсу цифрових 
копій видань цінного та рідкісного фонду. 

З метою повноцінного забезпечення фахових потреб студентів та науко-
вих працівників освітянської галузі здійснюється доступ до всіх бібліотечно-
інформаційних ресурсів як власного виробництва, так і придбаних, біб ліо тека 
застосовує сучасні досягнення в галузі інформаційних, комунікаційних і муль-
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тимедійних технологій, активно впроваджує їх в бібліотечні процеси. Велика 
увага акцентується на напрямах наукової комунікації в електронному середо-
вищі, що базується на феномені «відкритого контенту». Тенденцією просуван-
ня біб ліо теки у цифровому середовищі є створення цифрових колекцій, форму-
вання контент-стратегії біб ліо теки [8, с. 9]. 

Адаптація біб ліо теки до реалій цифрового простору вимагає активної учас-
ті у системі інформаційних обмінів, здійснювати якісний та оперативний обмін 
інформацією в мережевому гетерогенному середовищі. Продовжується корпо-
ративна взаємодія з біб ліо теками різних систем і відомств зі створення Цент-
рального всеукраїнського та регіонального корпоративних каталогів, співро-
бітництво з освітянськими біб ліо теками з питань формування інформаційно-
го ресурсу з психолого-педагогічних питань та надання до нього вільного і ба-
гатоаспектного доступу. Спільно з освітянськими та науковими біб ліо теками 
здійснюється робота зі створення інтегрованого інформаційного ресурсу з 
психолого-педагогічної тематики, реферативного продукту БД «Україніка нау-
кова». Спільно з освітянськими біб ліо теками бере участь у формуванні «Зведе-
ної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології».

У бібліотеці започатковано комплекс електронних послуг, спрямованих на 
забезпечення інформаційних потреб наукових співробітників, аспірантів, ви-
кладачів та студентів. Впроваджуються нові цифрові послуги із супроводу 
університетської науки: організація інституційного репозитарію; бібліотечне 
видавництво; інтеграція наукових публікацій до міжнародного наукового ін-
фопростору; вимірювання впливу та видимості результатів наукових дослі-
джень ВНЗ. 

Важливим джерелом інформації в сучасному інформаційному просторі ви-
ступає сайт власне біб ліо теки, який є багатофункціональним інтерактивним ін-
струментом з надання інформаційних послуг користувачам, просування елек-
тронних ресурсів, організації доступу до них, надання різних продуктів та по-
слуг. На сайті сформовано списки галузевої бібліографії за основними розділа-
ми знань навчально-методичної, наукової літератури та статей з періодики. Роз-
роблено комплексну методику пошуку та відбору видань у базах даних елек-
тронного каталогу та мережі Інтернет за темами науково-дослідної діяльності. 
Основними серед них є: інформаційно-бібліографічний сервіс «Віртуальна до-
відка», «Джерела наукової інформації», «Наукові реферативні огляди». На до-
помогу науковцям на сайті біб ліо теки (блок «Електронні ресурси», розділ «Ме-
тодичні модулі») розміщено методичну презентацію «Наукометрія. Базова ін-
формація: аналітичний огляд» [4, с. 15]. У свою чергу до розділу «Сайти для 
науковців» (блок сайту «Інтернет-навігатор») додано добірку посилань з даної 
тематики. Наразі структуру розділу вдосконалено та обладнано меню навіга-
ції: науково-технічні та навчальні електронні біб ліо теки; наукометрія; відкри-
тий доступ (Інституційні репозитарії); спеціальні архіви дисертацій та авторе-
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фератів; патентні фонди; інтелектуальна власність; портали наукової періоди-
ки; перевірка на плагіат. 

Робота біб ліо теки щодо інформаційного забезпечення наукових досліджень 
університету направлена на формування відкритого інформаційного простору, 
можливість доступу до інформації на різних типах носіїв та їх комплексне по-
єднання, сприяє створенню гнучкої інфраструктури інформаційного забезпе-
чення та успішному задоволенню інформаційних потреб та запитів користу-
вачів, розширенню спектра послуг біб ліо теки. Для задоволення інформацій-
них потреб наукових працівників університету, забезпечення оперативного до-
ступу до всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів фахівці біб ліо теки вивчають 
і досліджують процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та вико-
ристання мережевих технологій, забезпечують доступ до власних та світових 
інформаційних ресурсів, а також здійснюють пошук ефективних методів об-
слуговування користувачів. 

За умов інформатизації суспільства та реформування вищої школи відбува-
ються суттєві зміни та активізація не лише інформаційного ресурсу, а й всьо-
го потенціалу біб ліо теки, максимальне наближення її до потреб і сподівань ко-
ристувачів. Активне зростання затребуваності біб ліо теки як навігатора та ін-
формаційного посередника у сучасній системі інформаційно-комунікативної 
діяльності між користувачем та безмежним світом інформації обумовлено ба-
гатьма факторами, серед яких можна виділити наступні: розвиток інтеграцій-
них процесів національної освіти у європейське і світове освітнє товариство; 
запобігання інформаційній ізольованості вчених та прискорення їх інтеграції 
до світової наукової спільноти. 

Якісні зміни, які на часі відбуваються у бібліотечно-інформаційному серед-
овищі, характеризуються загальними тенденціями, пов’язаними з: широким 
розповсюдженням електронних ресурсів; впровадженням та розвитком нових 
інформаційних технологій, які забезпечують процеси створення електронних 
ресурсів, цифрового збереження та доступу до бібліографічної, текстової, ві-
зуальної та іншої інформації; тенденцією збільшення віддалених користувачів; 
підвищенням вимог до послуг, які надаються біб ліо теками та потреб персона-
лу в постійному оновлені фахових знань для забезпечення професійного рівня 
обслуговування користувачів [3]. 

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковим працівникам уні-
верситету зробити результати досліджень доступними у відкритому доступі. З 
цією метою є потреба науковим працівникам університету розміщувати науко-
ві праці у відкритому доступі. 

Одним з ефективних шляхів підвищення міжнародного рейтингу універси-
тету є розміщення наукового доробку вчених та молодих науковців в Інститу-
ційному репозитарії, який є джерелом забезпечення вільного доступу до публі-
кацій наукових працівників університету. За рішенням Вченої ради універси-
тету викладачі передають до біб ліо теки свої публікації. Електронна біб ліо тека 
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університету формується як традиційним способом (на базі АБІС ІРБІС), так і 
у формі Інституційного репозитарію університету, що є одним із шляхів розпо-
всюдження результатів досліджень наукових працівників університету, макси-
мізації їх відкритості та наукового впливу, інтерактивним інструментарієм до-
ступу до повнотекстових електронних здобутків. 

З 2014 р. Інституційний репозитарій університету формується виключно на 
базі відкритого програмного забезпечення Dspace, що дозволяє збирати, збе-
рігати і поширювати контент. За своєю суттю Dspace – це електронна біб ліо-
тека, перевагою якого є відкрита ліцензія, кросплатформеність та повнотексто-
вий пошук. В Dspace для кожного файлу біб ліо теки формується посилання для 
формування індексів цитування. Користувачі можуть проводити пошук у всьо-
му архіві або в окремих розділах та колекціях. 

Інтернет-ресурси біб ліо теки сьогодні є інструментами організаційного, 
інформаційно-бібліографічного та культурно-просвітницького інформування 
користувачів біб ліо теки. Інтернет-простір біб ліо теки розширено за рахунок ви-
користання хмарних технологій, зокрема Google+. Здійснюються заходи щодо 
поліпшення забезпечення доступу до національних і міжнародних електрон-
них ресурсів навчальної та наукової інформації, запроваджуються нові іннова-
ційні послуги. Біб ліо тека організовує та здійснює інформування про індивіду-
альні та групові безоплатні тестові доступи до комерційних електронних ре-
сурсів, у т. ч. до повнотекстових електронних наукових журналів. Періодично 
організовується тестовий доступ до EBSCOhost, що надає можливість забез-
печувати пошук повнотекстових, рецензованих статей наукових журналів, до-
відників та інших публікацій з різних наукових дисциплін іноземною мовою. 

З метою покращення роботи біб ліо теки, вдосконалення бібліотечно-
інформаційного обслуговування користувачів та впровадження передового до-
свіду, стикаючись з проблемами збереження та поповнення контингенту ко-
ристувачів, прагнучи віднайти шляхи до перетворення наявного інформацій-
ного ресурсу у продукт, який користується попитом у користувачів, біб ліо тека 
активно впроваджує у практику маркетингові інструментарії, здійснює мето-
дичний моніторинг, якісний та кількісний аналіз бібліотечних процесів, вивчає 
біб ліотечну документацію, контролює основні планові показники. Маркетин-
гові технології дозволяють успішно здійснювати комунікаційну політику, мар-
кетингове планування і контроль, аналіз ринку бібліотечно-інформаційної про-
дукції і послуг. У звітах роботи біб ліо теки за допомогою схем та діаграм яскра-
во відображається динаміка основних бібліотечних процесів: статистика фор-
мування електронних ресурсів біб ліо теки; формування фонду; відвідування 
сайту; обслуговування користувачів тощо. З метою вивчення читацького попи-
ту на ресурси біб ліо теки, засобами Google-form, на сайті біб ліо теки здійсню-
ється опитування «Ви і біб ліо тека. Анкета користувача». 

Значна увага приділяється аналізу використання інноваційних технологій 
у діяльності біб ліо теки. З цією метою використовували різні засоби збору та 
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опрацювання статистичної інформації, серед яких: електронний щоденник біб-
ліо теки; статистичні розподіли АРМ «Каталогізатор» (АБІС ІРБІС).

Окрема увага приділяється маркетинговій діяльності, як взаємопов'язаним 
і взаємозумовленим складовим процесу управління сучасною біб ліо текою, 
зокрема логістиці та PR-акції. Маркетингові дослідження, мета яких визна-
чення місця та ролі біб ліо теки, носять систематичний характер та сприяють 
обов`язковому підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників, оптимізації 
бібліотечних технологій, створенню умов для позитивних змін.

В останні роки в усьому світі спостерігається сплеск інтересу до так званих 
«метрій» (бібліометрії, наукометрії, інформетрії, мережометрії, вебометрії, ме-
режевої бібліометрії, інтернет-статистики, алтметрики та ін.). Проблема корек-
тного використання методології даного підходу широко обговорюється науко-
вою спільнотою [1, с. 3]. Наукометрія – інструмент моніторингу та експертно-
го оцінювання і прогнозування розвитку науки. Об’єктом наукометрії є наукова 
діяльність, а предметом – її кількісні закономірності, які використовуються для 
удосконалення наукової діяльності. Об’єктом інформетрії виступає наукова ін-
формація і наукова комунікація, а предметом – їх об’єктивні кількісні законо-
мірності, які використовуються для удосконалення інформаційної діяльності. 
Об’єктом бібліометрії є бібліотечна справа, а предметом – їх об’єктивні кіль-
кісні закономірності науково-технічної літератури та бібліографії, які викорис-
товуються для удосконалення бібліотечної діяльності [1, с. 9]. 

Особливо важливе значення у діяльності біб ліо теки набуває впроваджен-
ня бібліометричних сервісів, питання вимірювання в бібліотеці та вплив на 
оцінку і якість роботи біб ліо теки. Ще у 2010 р. Джон МакКолл, європейський 
директор із партнерства RLG/OCLC Research, рекомендував науковим біб ліо-
текам підвищити свою роль в усіх напрямах з підтримки наукових досліджень, 
у т. ч. забезпечувати експертизу в бібліометрії. Бібліометрія – це комплекс кіль-
кісних методів вивчення потоків наукових документів та наукова дисципліна, 
що вивчає документи на основі кількісного аналізу. Бібліометрія включає бі-
бліометричні, статистичні та експертні оцінки. Бібліометричні показники, такі 
як кількість публікацій, їх цитованість, імпакт-фактор наукового журналу, в 
якому опубліковано статтю та ін., широко використовуються у якості критеріїв 
оцінки наукових досліджень. 

До основних наукометричних показників відноситься індекс цитування – 
число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних 
виданнях, у т. ч. електронних (міжнародне позначення – SCI). Індекс Гірша 
(h-index) – базується на кількості публікацій ученого і кількості цитувань цих 
публікацій за певний період. Індекс запропонований у 2005 р. американським 
фізиком Хорхе Гіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Використовуєть-
ся у якості альтернативи класичному «індексу цитування» при порівняннях за 
окремими галузями. Наприклад, h-індекс рівний 10, означає, що вченим було 
опубліковано 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів. У на-
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уковому світі прийнято вважати, що хороший учений у галузі фізики володіє 
h-індексом більше 10. У нобелівських лауреатів h-індекс становить 60 і вище. 

Системна діяльність із моніторингу та відстеження тенденцій розвитку 
української науки взагалі або її окремих галузей здійснюється лише невеликою 
кількістю вітчизняних наукових біб ліо тек. Лідером цього напряму, безумовно, 
слід вважати відділ бібліометрії та наукометрії НБ України імені В. Вернад-
ського. Проект НБУВ «Бібліометрика української науки» (http://www.nbuviap.
gov.ua/bpnu/) представляє собою інформаційно-аналітичну систему із надан-
ня суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища на 
основі створених ученими в системі Google Scholar бібліометричних профілів. 
Проект функціонує на засадах конвергенції зі світовими системами (Scopus, 
Web of Science, Ranking Web of Research Centers), може слугувати джерельною 
базою для отримання даних у ході експертного оцінювання результатів профе-
сійної діяльності як окремих науковців і дослідницьких колективів, так і пері-
одичних видань. 

Google Scholar (Академія) – науковий сегмент Інтернет-гіганта Google, який 
також можна віднести до міжнародних наукометричних БД, який забезпечує 
для авторів простий спосіб відслідковування посилань на свої статті. Реалі-
зуючи гасло: «Стоячи на плечах гігантів», Google Scholar віддає належне вче-
ним, які зробили вклад у розвиток науки і забезпечили основу для нових від-
криттів та досягнень [12, с. 12]. Google Scholar – некомерційна міжнародна бі-
бліометрична платформа, яка покриває всі джерела з Scopus і WoS і додатково 
включає менш якісно контрольовані колекції наукових публікацій з різних ти-
пів веб-документів (системою індексуються ті документи, які не пройшли на-
лежну експертну оцінку (рецензування)). Робот Google Scholar відвідує тільки 
ті сайти, які стосуються науки, збирає у свій індекс інформацію про місцезна-
ходження і зміст наукових робіт. Google Scholar містить публікації, опубліко-
вані в журналах, які зберігаються в репозитаріях, розміщені на сайті устано-
ви, вченого.

Цифровим ключем до публікацій науковця виступає ORCID – некомерційна 
організація, робота якої спрямована на створення і ведення реєстру унікальних 
ідентифікаторів наукових працівників та сполучної ланки між дослідницькими 
роботами та їх результатами і цими ідентифікаторами. ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID) – єдиний міжнародний реєстр вчених та наукових установ. 
Проект ORCID унікальний тим, що не обмежений рамками певної наукової 
дисципліни, розділу досліджень і державних кордонів. Реєстр ORCID дозво-
ляє зв’язати дослідників з результатами їх роботи за рахунок впровадження 
ORCID ІD ключові процеси, такі як оновлення досьє дослідника, розгляд руко-
писів та подача заявок на отримання грантів і патентів.

Система обліку ORCID надає дві основні можливості: реєстр, в якому мож-
на отримати унікальний ідентифікатор і керувати записом результатів дослід-
ницької роботи; Інтерфейси розробки (API), що призначені для забезпечення 
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передачі даних між різними системами обліку і встановлення авторства нау-
кових робіт у кожній з них. Індивідуальні дослідники отримують ORCID ID, 
керують записом результатів своєї діяльності й шукають у реєстрі інших нау-
ковців. У реєстрі ORCID зберігається інформація не конфіденційного характе-
ру: ПІБ, адреса електронної пошти, місце роботи і запис дослідницької діяль-
ності. Колектив ORCID вживає заходів щодо захисту інформації у відповіднос-
ті з принципами, зазначеними у Політиці конфіденційності, яка, в свою чер-
гу, складена на основі політики забезпечення конфіденційності за принципом 
«безпечної гавані» (Safe Harbor Principles), розробленої Міністерством торгів-
лі США.

Світова університетська бібліотечна практика підтверджує, що в остан-
ні роки найбільш трендові послуги пов’язані із підтримкою наукових дослі-
джень. Нові сервіси потребують інноваційних змін і надають університетській 
бібліотеці нових рис, якими є: зміщення вектора уваги біб ліо тек до пріоритет-
ності надання послуг автору-вченому; активне партнерство біб ліо тек на всіх 
стадіях життєвого циклу наукового дослідження: від інформування та надан-
ня доступу до документів, розповсюдження, аналізу та оцінки результатів до-
сліджень [5]. 

Біб ліо тека перебудовує власну діяльність на максимальний розвиток сер-
вісів із підтримки наукових публікацій, надає інформаційну допомогу з інте-
грування публікацій у світові БД, проводить заняття, відеоуроки, презентації з 
бібліографічної культури, бібліометрики, знайомить з особливостями інтегра-
ційних процесів з метою покращення розвитку публікаційної активності та ци-
тування наукових працівників університету. 

Акценти університетської біб ліо теки спрямовуються на формування елек-
тронних ресурсів, популяризацію ідей відкритого доступу, побудову загально-
доступних архівів наукової інформації, підвищення вебометричного рейтингу 
університету.

Біб ліо тека швидкими кроками просувається до того, щоб рівень наданих 
нею послуг відповідав європейським стандартам, активно розвиває новий на-
прям діяльності, бере на себе відповідальність за поширення результатів на-
укових досліджень учених інституції, адаптує університетську науку в світо-
вий інформаційний простір. Це супроводжується впровадженням нових сер-
вісів, які найбільш затребувані користувачами у ході наукових досліджень. 
Інформаційно-бібліотечний сервіс перебуває у постійному інноваційному роз-
витку і вдосконаленні, сприяє науковій діяльності ВНЗ та включає:

• забезпечення інформаційної підтримки науково-дослідницької діяль-
ності; 

• впровадження у практику діяльності нові моделі наукової комунікації 
(репозитарії, видавництво е-журналів, освітні платформи та ін.);

• інтеграція результатів наукових досліджень до світових БД науково-
технічної інформації (повнотекстові, реферативні, наукового цитування);
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• моніторинг, аналіз і діагностування рівня видимості й впливовості ре-
зультатів наукових досліджень ВНЗ та його періодичних видань у світо-
вому науковому інформаційному просторі; 

• допомога науковцям у створенні (упорядкуванні) авторських профілів у 
БД Scopus, Google Scholar, у бібліографічних менеджерах та спеціалізо-
ваних соціальних мережах, реєстрах ідентифікаторів автора ResearcherID 
та ORCID; 

• рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик періодичних ви-
дань ВНЗ відповідно до міжнародних стандартів;

• аналіз відповідності періодичних видань ВНЗ вимогам наукометричних 
та реферативних БД;

• укладання інтерактивних предметно-орієнтованих списків відповідно до 
напрямів діяльності університету: наукових журналів відкритого досту-
пу; журналів за метриками SNIP (Scopus) та JCR (Web of Science);

• створення он-лайн покажчиків на основі даних Scopus: авторського (із 
кількістю документів, h-index); публікацій вчених (з кількістю циту-
вань); журналів, у яких опубліковані статті вчених ВНЗ;

• збирання, упорядкування та систематичний аналіз інформації з БД «Пу-
блікаційний профіль університетської науки» щодо публікаційної актив-
ності авторів (бібліографічний опис монографій, дисертацій, авторефе-
ратів дисертацій, статей із наукових журналів, доповідей на конференці-
ях та ін.) та їх наукової метрики;

• створення тематичних відеороликів із підтримки наукових досліджень;
• аналіз інформаційних потреб учених та рівня їх задоволення шляхом про-

ведення соціологічних дослідницьких розвідок (експрес-опитувань, міні-
анкетувань, опитування-інтерв’ю) та теоретико-прикладних досліджень;

• навчання вчених різним аспектам інформаційного пошуку, роботі зі 
світовими БД наукового цитування, соціальними науковими мережами 
та ін.;

• проведення бібліометричних досліджень щодо різних аспектів публіка-
ційної активності науковців ВНЗ та ін.

Підвищення рейтингу ВНЗ спонукає до зміни принципових підходів у ви-
світленні результатів наукових досліджень, адже саме через публікації науко-
ві розробки та дослідження можуть стати відомими у світі, зацікавити світову 
наукову спільноту, відкрити шлях до отримання грантів. Тому найпростішим 
шляхом є розміщення наукових публікацій у міжнародних авторитетних видан-
нях, що входять до наукометричних баз.

Певні здобутки у науковій діяльності наші науково-педагогічні працівни-
ки мають, однак дані бібліометрики української науки змушують нас визнати 
недостатню ефективність публікацій наших учених, деяким науковцям не ви-
стачає знань та поінформованості про умови публікацій, про систему наукоме-
тричних показників у світі, про можливості, перспективи і місце у цій системі 
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наших фахових збірників. Лише дехто із наукових працівників мав змогу відві-
дати наукові конференції та семінари з цього питання.

На черговому засіданні вченої ради університету було порушене питання 
актуалізації оприлюднення результатів науково-дослідної роботи викладачів 
ВДПУ. Ухвалою вченої ради університету на біб ліо теку покладено завдання: 
організувати спеціальні тренінги, семінари за участю провідних спеціалістів, 
інформувати науковців університету з питань міжнародної наукометрики з ме-
тою підвищення рейтингу викладачів університету через електронні ресурси 
індексування. 

Для наукових працівників вишу проведено міні семінари-тренінги з базових 
питань інформетрії, зокрема бібліометрії. Фахівці біб ліо теки проводять індиві-
дуальні й групові заняття з інформаційної культури та надають консультації з 
культури публікації (оформлення наукових статей, визначення ключових слів, 
складання списків літератури), консультації щодо реєстрації в наукометричних 
БД, створюють відеоролики, презентації з бібліографічної культури, бібліоме-
трики, знайомлять вчених університету з особливостями інтеграційних проце-
сів з метою покращення розвитку публікаційної активності та цитування нау-
кових публікацій. 

Біб ліо тека, перебудовуючи власну діяльність на максимальний розвиток 
сервісів із підтримки наукових публікацій, надає допомогу з інтегрування пу-
блікацій у світові БД, розвиває сервіси із підтримки наукових публікацій, надає 
допомогу з інтегрування публікацій у світові БД, консультації щодо реєстрації 
в наукометричних БД, допомагає створити профіль ученого в Google Scholar, 
Scopus та міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus.

З метою формування інформаційної культури молодих науковців провідні 
фахівці біб ліо теки проводять заняття з основ інформаційних та бібліотечно-
бібліографічних знань, правил користування довідково-бібліографічним апа-
ратом, основних вимог до оформлення результатів наукових пошуків та біблі-
ографічного списку літератури тощо. Біб ліо текарі засвоїли складний інтегро-
ваний технологічний цикл, що включає послідовність наукомістких процесів 
комп’ютерного оброблення документних масивів: бібліографування, реферу-
вання, аналітико-синтетичне опрацювання документів, проведення статистич-
них досліджень, в т. ч. наукометричних та бібліометричних. Працівники біб-
ліо теки проводять індивідуальні та групові факультативні заняття з інформа-
ційної культури та надають консультації з культури публікації (оформлення на-
укових статей, списків літератури), бібліометрики, знайомлять вчених універ-
ситету з особливостями інтеграційних процесів з метою покращення розвитку 
публікаційної активності та цитування наукових публікацій. 

Відбулося зміщення вектора уваги до пріоритетності надання послуг 
автору-вченому. Фахівці біб ліо теки консультують та практично допомагають 
зареєструватися у реєстрах ідентифікаторів автора ORCID, наукометричних 
БД (Google Scholar, Scopus), міжнародній наукометричній БД «Index Coperni-
cus». Першочергове завдання вбачалося у тому, щоб фахові збірники увійшли 
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до якомога ширшого кола реферативних та наукометричних баз наукової літе-
ратури, а у перспективі – до бази Scopus. Науковці університету активізували 
цю роботу та зареєструвались в інформаційно-аналітичній системі (наприклад 
«Бібліометрика української науки» в середовищі Google Академія), що містить 
інформацію про публікаційну активність і цитованість їхніх праць. Створено 
профілі вчених, профіль установи та наукового фахового видання у «Бібліоме-
триці української науки», щоб вони мали змогу надсилати списки щодо активі-
зації авторських профілів та їх корегування тощо. 100 % наукових працівників 
університету зареєстровані у «Бібліометриці української науки». 

Створення та підтримка в активному стані наукових профілів в онлайн ме-
режі – запорука зростання наукової впливовості. Біб ліо тека систематично про-
водить моніторинг наукометричних БД, здійснює редакцію авторських профі-
лів та наукових колективів (університету, факультетів, кафедр, наукових періо-
дичних видань). 

Сьогодні український вчений усвідомлює, що наукові публікації є не тільки 
формальною вимогою для отримання наукових ступенів та вчених звань, а ба-
зовим показником, що відображає його наукову діяльність. Підвищення якості 
наукових публікацій, актуальність тематики, а також рейтинг видання, в якому 
вони надруковані та відображення їх у міжнародних наукометричних БД – ви-
мога часу. 

Зрозуміло, що одним з перших кроків до інтеграції у науковий світовий про-
стір є зміна погляду на наукові публікації, підвищення їх якості, а отже і рів-
ня наукових збірників через зміну редакційної політики. Публікаційна політи-
ка університету орієнтована на: публікації в індексованих наукових журналах; 
публікації в електронних наукових журналах (наукометричних БД); публікації 
в Інституційному репозитарії; реєстрація Інституційного депозитарію в OPEN 
DOAR або ROAR; реєстрація в ORCID (установа та науковці), в DOAJ (науко-
ві збірники). 

Висновок. Отже, інноваційні перетворення у змісті, формах та методах ді-
яльності біб ліо теки впливають на покращення наукової діяльності навчально-
го закладу, приносять помітні соціально значимі результати, підвищують рей-
тинг університету. 

Біб ліо тека, як сучасний науково-інформаційний центр ВНЗ, визначає стра-
тегію розвитку нового комунікаційного середовища: змінює орієнтацію діяль-
ності в медіа-середовищі зі створення контент-стратегії; позиціонує себе як 
надійне та безпечне джерело інформації, використовуючи для цього всі про-
дукти та послуги, застосовує технології соціального медіа маркетингу, обмі-
ну, самоорганізації тощо. Питання забезпечення вчених необхідними потужни-
ми віт чизняними та світовими інформаційними ресурсами, інтеграції наукових 
публікацій та збільшення рівня представництва університетської науки у між-
народному інформаційному просторі становить стратегічно важливий напрям 
діяльності біб ліо теки вищого навчального закладу. Впровадження в практику 
бібліотечної діяльності визначених напрямів дозволить запобігти «розсіюван-
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ню» документальних науково-інформаційних ресурсів ВНЗ, сприятиме їх кон-
солідуванню, підвищить значимість українських наукових видань та авторитет 
української науки в цілому. Стратегія діяльності біб ліо теки ВНЗ також вбача-
ється у напрямі інформаційно-аналітичного моніторингу та бібліометричного 
аналізу системи документальних комунікацій університету, створенні переду-
мов для представлення науковців у міжнародних реферативних базах і пошуко-
вих системах (Scopus, Web of Science, Google Scholar та ін.), сприянні впрова-
дженню наукових періодичних видань до міжнародних баз даних тощо [9, 24]. 

Формуючи модель сучасної біб ліо теки ВНЗ, персонал біб ліо теки займає ак-
тивну позицію у створенні єдиного інтерактивного інформаційного середови-
ща, центру навчального, наукового та соціального життя університету і про-
понує ряд нових бібліотечних послуг та продуктів, є надійним партнером нау-
кового працівника університету, сприяє підвищенню значимості біб ліо теки та 
рейтингу навчального закладу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ ВИННИЦКОГО 
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УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ МИХАИЛА КОЦЮБИНСКОГО

Статья отражает инновационные формы деятельности библиотеки Винниц-
кого государственного педагогического университета имени Михаила Ко-
цюбинского, вопросы развития библиотечного сервиса в помощь научно-
исследовательской работе университета. Акцентировано внимание на опыте 
работы университетской библиотеки, как активного партнера на стадиях жиз-
ненного цикла научных исследований ученых университета. Отмечено новиз-
ну и роль библиотеки в процессах увеличения представительства ученых уни-
верситета в глобальном пространстве научных коммуникаций, внедрении нау-
кометрических и библиометрических методов исследования.
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USE OF METRIC METHODS OF RESEARCH IN THE LIBRARY 
OF VINNYTSIA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED 
AFTER MYKHAILO KOTSIUBYNSKY

Summary
Subject. Theme. The aim of the work. The level of development of science and 
technology is crucial to the progress of society. The need to increase the presence of 
science in the global scientific information space, increase its influence in the world. 
The use of metric methods of research in the library of a higher school.
Methods. The use of scientific methods of analysis, synthesis, analogy, comparison, 
forecasting allowed us to examine the results of implementation of innovative 
communications initiatives in the library of the university.
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Results. Current and future activities of the library of the higher school in integra-
tion of scientific publications to international information space are highlighted. The 
practical implementation of these activities are discussed on the example of the li-
braries of Vinnitsa State M. Kotsiubynskyi Pedagogical University. 
Scientific novelty. The role of the university library in the process of increasing the 
representation of the Ukrainian science in the world of scholarly communication. 
The proposed strategy, the implementation of which should characterize a modern 
librarian as a «role model» for the community of the university in the implementa-
tion of electronic models of scientific communication.
Conclusions. Innovative transformations in the content, forms and methods of li-
brary activities, using metric measurements affect the improvement of scientific ac-
tivities of the institution, give significant social results.
Introduction to the practice of library activities certain areas will prevent the «dis-
sipation» of documentary scientific information resources of the university, will con-
tribute to their consolidating, will increase the importance of scientific publications 
and the authority of the Ukrainian science in General.
The article reflects the innovative activities of libraries in Vinnytsia Mykhailo Kot-
siubynskyi State Pedagogical University, development of library service in using 
research work of the University. Focused on the experience of the University library 
as an active partner in the stages of the life cycle of research scientists of the Uni-
versity. Noted the novelty and the role of the library in the process of increasing the 
representation of scientists of the University in the global space of science com-
munication, implementation of bibliometric and scientometric methods of research.

Key words: innovation in the library, electronic resources, electronic library, infor-
mation communication, digital space, scientometric methods, bibiometric, Google 
Scholar, library of Vinnitsa State Pedagogical University.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ПРАКТИЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ БІБ ЛІО ТЕКИ ВДНЗУ «УМСА»

Розглядаються теоретичні питання маркетингово-комунікаційної діяльності 
біб ліо тек (цілі, інструменти), та використання інтегрованих маркетингових 
комунікацій в практичній діяльності біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА». Аналізується 
рекламна діяльність біб ліо теки (візуальна, зовнішня, вербальна), культурно-
просвітницькі заходи та PR-акції.

Ключові слова: комунікаційні маркетингові технології, реклама біб ліо теки, 
імідж біб ліо теки, блог біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА».

Тисячолітня історія монопольного панування біб ліо тек, як єдиних осеред-
ків рукописних і друкованих скарбів, скінчилась. Об’єктивна реальність є та-
кою: могутній, агресивний, всеосяжний конкурент – Глобальна комп’ютерна 
мережа Internet – поступово й наполегливо, безкоштовно й цілодобово витіс-
няє класичну модель біб ліо теки.

Згідно з останніми статистичними даними Internet World Stats (оновлено 
4 березня 2017 р.), приріст використання населенням світу мережі Internet про-
тягом останніх 17 років оцінюється в 923,9 % [8]!

Кількість користувачів Internet в Україні теж невпинно зростає. Майже для 
половини населення країни основним джерелом отримання інформації є сві-
това глобальна мережа, про що свідчать дані Internet World Stats на червень 
2016 р. Уражає контент Всесвітньої павутини: тексти, графіка, анімація, відео, 
аудіо.

У цьому конкурентному середовищі біб ліо тека може «вижити», лише знай-
шовши власне унікальне місце в системі цифрових комунікацій, надаючи жит-
тєво важливі послуги, які жодна інша організація не в змозі надати в рівному 
обсязі і з такою ж якістю [6].

Як слушно зауважив Олексій Онищенко, акад. НАН України, голова Інфор-
маційно-бібліотечної ради НАН України, для бібліотечного співтовариства 
нині доленосно важливо зорієнтуватися в перспективі – наново знайти своє не-
замінне місце в суспільстві, культурі, інтелектуальному житті особи. Знайти 

© О. Б. Боровик, 2017
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по-новому (і це принципово!), бо стрімко змінюється все, на основі чого тра-
диційно будувалася бібліотечна діяльність: виробництво, накопичення, опра-
цювання, поширення інформації, інформаційні потреби і способи їх задово-
лення [2]. 

Участь книгозбірень значною мірою залежить від вироблення ретельно про-
думаної і довгострокової стратегії «виживання». Тобто, створення антикризо-
вого, детального плану діяльності біб ліо теки з перегрупуванням сил, перебу-
довою системи управління і переформатуванням кадрів та з чітко визначеними 
цілями, які за необхідності можуть гнучко коригуватися.

Кінцевою глобальною ціллю кожної біб ліо теки безумовно є максимальне 
задоволення потреб користувачів у релевантній інформації. Не менш важливи-
ми є найближчі перспективні завдання: трансформація та розширення набору 
послуг, у тому числі й віртуальних, стабільний вдосконалений розвиток служ-
би інформаційно-бібліотечного сервісу, організація доступу до відкритих ре-
сурсів світового інформаційного простору та підвищення професійної компе-
тентності біб ліо текарів. 

Щоб довести суспільству свою значущість, біб ліо теки повинні використо-
вувати також весь комплекс сучасних комунікаційних маркетингових техно-
логій.

Маркетингові комунікації в бібліотеці прийнято розглядати як інтерактив-
ний діалог, взаєморозуміння та узгоджене співробітництво між біб ліо текою та 
її наявними й потенційними користувачами, інструмент формування і задово-
лення попиту на бібліотечні послуги.

У низці найважливіших маркетингових цілей, що реалізуються за допомо-
гою маркетингових комунікацій, науковці-біб ліо текознавці виділяють: 

– формування престижного образу (іміджу) біб ліо теки в свідомості насе-
лення, спонсорів, представників місцевих органів влади та управління, 
громадських організацій;

– інформування про нові послуги, які впроваджені біб ліо текою; 
–  збереження популярності наявних бібліотечно-бібліографічних послуг; 
– інформування потенційних користувачів про час, місце та умови надан-

ня послуг; 
–  акцентування уваги потенційних користувачів на специфічних якостях і 

користі пропонованих біб ліо текою послуг [3].
Сучасна біб ліо тека використовує різні інструменти маркетингових комуні-

кацій, а саме: телевізійна, друкована, зовнішня та Інтернет-реклама, зв’язки 
з громадськістю – паблік рілейшнз (формування та просування сприятливо-
го іміджу біб ліо теки та її інформаційних послуг), проведення масових заходів 
(виставок, презентацій), а також неформальних джерел інформації у вигляді 
чуток і думок різних категорій читачів.

Якщо проаналізувати діяльність біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА» за останні 
5-7  років, то можна переконатися, що вона впевнено й наполегливо позиці-
онує себе як максимально позитивне, «дружнє», інформаційне середовище в 
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науково-освітньому просторі академії, просуває власні ресурси та інформацій-
ні продукти, використовуючи при цьому інтегровані маркетингові комунікації.

Рекламна діяльність є невід’ємним компонентом і головним інструментом 
практично будь-якої теоретичної моделі маркетингу, оскільки саме за допомо-
гою рекламних впливів здійснюється і тактичне просування товарів на ринку, 
на інформаційному ринку зокрема [5]. 

Створюючи привабливий позитивний образ біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА», 
колектив використовує весь комплекс видів реклами, форми її подання та засо-
бів доведення до читача. 

Для будь-якої біб ліо теки дуже важливо від самого початку зацікавити від-
відувача. Тому вже при вході до біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА», читачів вражає 
яскравий декоративний мурал-арт на стіні з символічною назвою «Дерево піз-
нання», присвячений ювілею академії. Розпис, ідея, ескіз та виконання якого 
належить співробітникам біб ліо теки, стилізовано відтворює історію розвитку 
академії.

Ноу-хау біб ліо теки став візочок мігруючої літератури з елементами буккро-
сингу, оформлений у національному стилі й призначений для вільного корис-
тування книжками. Його полюбили читачі, він став своєрідним стимулом для 
них, щоб зазирнути до біб ліо теки. Крім того, візочок вдало вписався в інтер’єр 
центральної читальної зали [4] і став напрочуд креативним рекламним ходом.

Ефективне конструювання сприятливого іміджу біб ліо теки досягається за-
вдяки продуманому візуальному впливу на відвідувачів. Це сучасний, естетич-
ний дизайн приміщень біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА», де в кожній функціональ-
ній зоні створюються оптимальні умови для освітнього процесу. 

Це книжкові виставки, що привертають увагу читачів до певної теми, про-
блеми, спонукають до читання книг та інших документів шляхом представлен-
ня і рекомендації кращих із них. Для створення привабливого, цілісного образу 
книжкових виставок використовуються різноманітні шрифти; крім книг, пері-
одичних видань вміщуються аксесуари, змістовно пов’язані з темою, ужитко-
ві речі та предмети декоративно-прикладного мистецтва. Незвичайне також їх 
розташування: столи у лінійку, під кутом, стелажі у комбінації зі столами тощо.

Це зовнішня реклама: художньо оформлені яскраві, барвисті афіші та емо-
ційні виразні плакати, на яких зупиняється погляд, з анонсами майбутніх захо-
дів біб ліо теки. Призначення їх полягає не тільки у залученні цільової аудито-
рії, вони також є й чудовими рекламними засобами.

Створений зусиллями співробітників візуальний образ біб ліо теки ВДНЗУ 
«УМСА», грає вирішальну роль у маркетинговій комунікації завдяки сво-
їй здатності оперативно інформувати відвідувача: це сучасний бібліотечно-
сервісний центр медичної інформації.

Першочергове значення має також вербальний компонент маркетингової ко-
мунікації, присутній в усіх видах реклами біб ліо теки.

Обсяг вербального компонента, як зауважує М. В. Ягодкіна та ін., 2013 р., 
не завжди однаковий, що обумовлено обраною стратегією. Так, розрізняють: 
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стратегію прямої експліцитної аргументації і наративну стратегію, тобто уяв-
лення реклами у формі цікавої історії, що відрізняється подвійною спрямова-
ністю. Наративна структура привертає загальний інтерес, а сам сюжет буду-
ється на непереборному бажанні отримати рекламований продукт, на конфлік-
ті, що вимагає подолання перешкод у досягненні цілей [7].

Продукт, що рекламується біб ліо текою ВДНЗУ «УМСА», це інформація та 
послуги. Отже, щоб привернути увагу адміністрації, викладачів та студентів 
до традиційних і нових інформаційних послуг, викликати попит на літерату-
ру, біб ліо тека вдається до різноманітних рекламно-іміджевих заходів, побудо-
ваних на комунікативній вербальній взаємодії. Вербальна комунікація будуєть-
ся на взаємообміні інформацією за допомогою мови.

Щороку в бібліотеці ВДНЗУ «УМСА» проводяться різні культурно-про-
світницькі заходи, PR-акції, спрямовані на досягнення іміджевих, інформацій-
них і рекламних цілей та популяризації фондів. Біб ліо текарі дбають, щоб ко-
жен захід був не схожим на попередній, креативним, цікавим і пізнавальним. 
За формою це можуть бути тематичні вечори, квести, флешмоби, арт-зустрічі 
тощо. Але обов’язково в підготовці і проведенні заходів беруть участь студен-
ти. І саме ця взаємодія, комунікація з біб ліо текарями, формує певні читаць-
кі асоціації та закладає в свідомість відвідувачів заходів неповторний вигляд 
біб ліо теки.

Із масштабних заходів останнього часу: 
– книжкова феєрія «Книги, що читає увесь світ», присвячена Всесвітньому 

дню книги й авторського права. Щоб засвідчити свою повагу до Книги, проре-
кламувати фонд художньої літератури й з метою залучення молоді до читання, 
у холі адмінкорпусу академії біб ліо текою ВДНЗУ «УМСА» та Полтавською об-
ласною біб ліо текою для юнацтва імені Олеся Гончара було організовано вели-
кий перегляд, на якому представлено більше 300 примірників художніх видань. 
Дійство супроводжувалося буктрейлерами (відеопродукція біб ліо теки Гонча-
ра), мультимедійною презентацією від біб ліо теки «УМСА» про 28 неперевер-
шених книжкових шедеврів світової літератури, бібліографічними оглядами та 
виступами біб ліо текарів. Студенти, переодягнені в костюми літературних пер-
сонажів, своїм зовнішнім виглядом пропагували художню книгу та читання. 
Відвідувачі мали можливість не тільки переглянути книги, почути корисну для 
себе інформацію, а й поспілкуватися з літературними героями, яких зобража-
ли студенти, сфотографуватися з ними або із будь-якою книгою, представле-
ною на перегляді. 

– тематичний захід з елементами тренінгу «Не потони в інформаційно-
му дощі: будь медіаграмотним» за участю зав. кафедри філософії, доцента 
А. В. Салія та практичного психолога Т. М. Климач. У чому різниця між інфор-
мацією і пропагандою? Як не стати мішенню маніпуляцій та дезінформації? Як 
відрізнити правдиві повідомлення від «фейкових»? Такі питання було запропо-
новано першокурсникам. Студенти розглядали різноманітні технологічні мані-
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пуляції з інформацією, що поширюють медіа; дізнались про власників телека-
налів та сенс їх капіталовкладень в українське телебачення. 

– просвітницький захід «His Majesty English». У заході взяла участь началь-
ник відділу з міжнародних зв’язків І. В. Шкурупій. На огляд громаді було пред-
ставлено до 300 книг: атласи, словники, довідники; навчальна та художня лі-
тература; періодичні видання; книги, підготовлені викладачами УМСА; гор-
дість біб ліо теки – старовинні видання англійською мовою і книги, подаровані 
україно-американським благодійним фондом Sabre-Svitlo Foundation та профе-
сорами американських університетів під патронатом Степана Ладижинського. 
Дійство проводилося українською та англійською мовами.

– у Міжнародний день дарування книг, за підтримки та участі студентсько-
го профкому і студентського парламенту, в бібліотеці тривала акція «Подаруй 
книгу бібліотеці Академії». Традиції меценатства живуть і донині у стінах ака-
демії, адже ректор, проректор, завідувачі кафедр, викладачі, студенти, співро-
бітники вишу взяли активну участь в Акції. Список дарувальників та фотозвіт 
розміщені на блозі. 

Висока ефективність маркетингових комунікацій досягається завдяки ви-
користанню мультимедійних ресурсів. Перегляд фільмів, присвячених святам, 
знаменним датам, життю та творчості видатних людей; мультимедійні та ві-
део- презентації; віртуальні виставки; використання звукових фонограм, ху-
дожніх репродукцій, фотографій урізноманітнює соціокультурні заходи, ро-
бить їх більш насиченими, цікавими та пізнавальними.

Хоч книга залишилася основним джерелом інформації, відвідувачам про-
понуються нові сучасні бібліотечно-інформаційні продукти і послуги. А саме:

•	 доступ до глобальних світових інформаційних ресурсів Відкритого до-
ступу;

•	 тестові доступи до повнотекстових баз даних;
•	 доступ до електронного каталогу та інших ресурсів і віртуальних послуг 

для віддалених користувачів на блозі біб ліо теки тощо. 
Взагалі, створення в 2011 р. блога біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА» http://www.

biblumsa.blogspot.com/ значно розширило діапазон віртуальних послуг для по-
тенційної читацької аудиторії та вплинуло на сприйняття біб ліо теки як устано-
ви, що поєднує традиційні й інноваційні можливості інформування різних ці-
льових груп користувачів, а статистичні дані відвідування сторінок блогу вия-
вились переконливим доказом популярності біб ліо теки. 

Блог – це онлайн-обличчя біб ліо теки ВДНЗУ «УМСА», головний комуніка-
ційний канал, який активно розвивається і є повноцінним web-ресурсом попу-
лярним серед користувачів та презентує біб ліо теку в Internet. Це засіб спілку-
вання зі студентами, викладачами, колегами з інших біб ліо тек (комунікаційна 
функція). 

Також він виконує інформаційно-довідкову функцію – тут розміщена вся 
інформація, яку хоче донести біб ліо тека до свого читача: розміщуються ре-
зультати роботи всіх відділів біб ліо теки, подаються графіки здачі та отриман-
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ня книг, друкуються списки отриманої літератури, періодики тощо. Тут розмі-
щено електронний каталог, БД власної генерації, тестові доступи до світових 
БД, фільми про біб ліо теку, віртуальні виставки, сервісна послуга «Віртуальна 
довідка», бібліографічні покажчики, звіти про соціокультурну діяльність, дію-
чі виставки, перелік послуг та багато іншого. Інформація оновлюється щоден-
но і тому є завжди актуальною [1]. 

Одна з найважливіших функцій блогу – маркетингова, використовується 
для просування послуг біб ліо теки. Аналіз онлайнової активності відвідувачів 
нашого web-ресурсу переконливо свідчить про правильно обрану стратегію 
інтернет-маркетингу та високий рівень юзабіліті блогу.

У сучасному світі соцмережі є ключовими майданчиками для спілкуван-
ня молоді. Задля налагодження комунікацій зі студентами біб ліо тека ВДНЗУ 
«УМСА» вже кілька років має сторінки в соціальних мережах та максимально 
використовує функціонал цих ресурсів. Швидке поширення новин, миттєве ре-
агування на запитання, моніторинг навколо бібліотечних та навколо академіч-
них сторінок, залучення нового контенту, взаємодія зі студентськими спілками, 
кафедрами, колегами з біб ліо тек і багато інших можливостей відкриває світ со-
ціальних мереж для біб ліо теки та служить їй найкращою рекламою.

Грамотне, обдумане і вміле використання в практичній діяльності біб ліо-
теки ВДНЗУ «УМСА» всього комплексу інструментів та методів маркетинго-
вих стратегій, готовність співробітників до змін та співпраці, вміння справля-
ти враження на аудиторію, активізація творчого мислення, цілеспрямованість і 
рішучість адміністрації біб ліо теки сприяло створенню бажаного позитивного 
іміджу біб ліо теки, підтвердженням чого є завжди переповнені читальні зали.
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MARKETING COMMUNICATION IN PRACTICAL ACTIVITY 
OF THE LIBRARY OF THE STATE UNIVERSITY OF UKRAINE 
«UKRANIAN MEDICIAL STOMATOLOGICAL ACADEMY»

Summary
The global computer network Internet replaces the classical library model. The des-
tiny of libraries depends largely on the production of carefully crafted and long-term 
survival strategies and the creation of a detailed crisis plan of the library in the new 
environment. To prove their importance to society, libraries must use the full range 
of modern communication marketing technologies. The main goal, which is imple-
mented by means of marketing communications is the formation of a prestigious 
library image. The present day library has various tools of marketing communica-
tions: print, outdoor and online advertising, public relations, public events. The ar-
ticle describes the practical implementation of marketing communication activities 
in the library of the Higher State Educational Establishment «Ukrainian Medical 
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Stomatological Academy». Namely: wall painting, migrating literature cart, book 
exhibitions, posters and banners, social and cultural activities and main communica-
tion channel website of the library of the Academy – the library blog.

Key words: marketing communication technologies, library advertisement, library 
image, blog of the library of HSEEU «Ukrainian Medical Stomatological Academy» 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В БІБЛІОТЕЦІ 
КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

У статті описано форми маркетингової взаємодії бібліотечної установи і 
користувачів та громадськості. Основну увагу приділено роботі університетської 
біб ліо теки над створенням позитивного сучасного іміджу, використанню сайту 
біб ліо теки з рекламною метою, застосуванню сучасних Інтернет-технологій у 
бібліографічному інформуванні та обслуговуванні користувачів. 

Ключові слова: біб ліо тека ВНЗ, користувач біб ліо теки, маркетингові кому-
нікації, реклама, бібліографічне обслуговування, бібліографічне інформування, 
сайт біб ліо теки, імідж біб ліо теки.

Біб ліо тека нашого університету є важливим інформаційним, науково-
дослідним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом. Вона є 
важливою ділянкою забезпечення розвитку інформаційної й мовної культури 
університету, патріотичного, правового й екологічного виховання, формуван-
ня стійкого інтересу до вивчення й розуміння національної історії та культури. 
Біб ліо тека сприяє розвитку читаючої, мислячої й освіченої молоді, спроможної 
практично втілювати набуті знання й досвід. Водночас розвиток суспільства 
ставить перед біб ліо текою нові вимоги. «Насамперед вона повинна бути від-
критою установою, мати гнучку систему управління, вчасно реагувати на змі-
ни в суспільстві, виступати менеджером, маркетологом, промоутером інтелек-
туального капіталу» [2, с. 1]. 

Предметом нашого дослідження є розгляд маркетингових технологій, спря-
мованих на створення сприятливого іміджу біб ліо теки вищого навчального за-
кладу, залучення її користувачів до активного використання інформаційних ре-
сурсів, осучаснення бібліотечних процесів. Мета статті – проаналізувати до-
цільність і ефективність використання різних видів маркетингових комунікацій 
у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету. 

В основу статті покладено сучасні теоретичні напрацювання в галузі біб-
ліо течного маркетингу, без якого неможливе успішне функціонування інфор-
маційної установи [1; 3]. У дослідженні використано статистичні дані річ них 
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звітів біб ліо теки, кількісні показники відвідуваності сайту та культурно-про-
світницьких заходів користувачами, дані анкетування студентів та викладачів.

Загальновідомо, що пріоритети діяльності університетської біб ліо теки 
спрямовані на інформаційне забезпечення навчально-методичного й науково-
дослідницького процесів; сприяння громадянському, моральному, естетичному 
вихованню студентської молоді на основі загальнолюдських, національних, єв-
ропейських цінностей; забезпечення рівного та відкритого доступу до інфор-
мації, знань і культурного надбання. Це визначило місію діяльності біб ліо теки 
Криворізького державного педагогічного університету в останні роки, яка по-
лягала в забезпеченні повного, якісного й оперативного доступу до максималь-
ного обсягу традиційних і новітніх інформаційних ресурсів для кожного корис-
тувача в будь-який час.

Основною сферою використання напрацювань у галузі інформаційних мар-
кетингових комунікацій є біб ліо теки ВНЗ, зокрема сайти біб ліо тек. На веб-
сайті біб ліо теки (http://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html) в розділі «Про біб-
ліо теку. Структура» представлено відеопрезентації кожного з 5 відділів, у яких 
фахівці біб ліо теки креативно розкрили специфіку своєї діяльності з викорис-
танням новітніх програмних та онлайн-технологій. Так, співробітники відді-
лу комплектування та наукової обробки документів (завідувач Л. В. Головко) 
не тільки здійснюють науково обґрунтоване, повне й оперативне комплекту-
вання загального фонду біб ліо теки літературою з усіх напрямків навчальної, 
науково-дослідницької та культурно-просвітницької діяльності університету, 
але й створили систему онлайн-інформування про нові надходження до біб-
ліо теки – щоквартальні інформаційні бюлетені. В умовах недостатнього фі-
нансування закупівель працівники цього відділу ініціювали акцію «Подаруй 
бібліотеці книгу!».

Серед основних завдань відділу зберігання фондів (завідувач В. Ю. Гонча-
рова) – організація оптимального розміщення й ефективного зберігання фон-
ду з метою підвищення оперативності та якості обслуговування користувачів; 
забезпечення розподілу нових документів, які надходять до відділу комплекту-
вання та наукової обробки; підтримка структурованого розміщення фонду на 
полицях книгосховища; відбір із основного фонду застарілої за змістом, ста-
рої, дублетної, непрофільної, маловикористовуваної й дефектної літератури 
для списання; ведення довідково-бібліографічного апарату відділу (картотеки 
забезпеченості та індикаторів). Водночас працівники цього відділу готують і 
передають на кафедри інформацію про забезпеченість навчально-методичною 
літературою, чим активізують відвідуваність і книговидачу.

Велику роботу з популяризації фонду біб ліо теки здійснюють працівники 
інформаційно-бібліографічного відділу (завідувач О. А. Дікунова). За остан-
ні роки створено 4 біобібліографічні покажчики із серії «Пам’яті професорів 
Криворізького педагогічного» і 4 – із серії «Вчені-ювіляри Криворізького пе-
дагогічного»: «Професор Алла Лобанова: шлях у соціологічній науці (до юві-
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лею доктора соціологічних наук, завідувача кафедри соціології КДПУ); «Єв-
ген Давидович Ющук: життя як творчість на ниві української науки і освіти 
(до ювілею вченого-біолога, краєзнавця і педагога)»;. «Олександр Андрійович 
Коновал: обранець науки як долі (до ювілею професора, доктора педагогічних 
наук, кандидата фізико-математичних наук, завідувача кафедри фізики та мето-
дики її навчання КДПУ)» (http://kdpu.edu.ua/biblioteka/resursy/bibliohrafichna-
produktsiia/bibliohrafichni-pokazhchyky.html). 

Співробітники відділу популяризують наукову діяльність викладачів уні-
верситету через низку науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, зо-
крема «Праці професорсько-викладацького складу кафедри історії України та 
правознавства» (до 15-річного ювілею кафедри); «Друковані праці виклада-
чів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» за 2015 р. Зроблено також щоквартальні інформаційні огляди й 
віртуальні виставки нових надходжень книг викладачів КДПУ; щоквартальні 
інформаційні огляди і віртуальні виставки нових надходжень сучасної україн-
ської літератури; щоквартальні інформаційні списки нових надходжень авто-
рефератів дисертацій. 

Ефективними засобами популяризації фонду книгозбірні залишаються такі 
традиційні форми культурно-просвітницької роботи, як тематичні книжкові 
виставки (серед яких в останні роки значну частку займають віртуальні експо-
зиції документів) і відкриті тематичні перегляди. Так протягом 2016 р. струк-
турними підрозділами біб ліо теки було оформлено 195 виставок і переглядів: у 
т. ч. 22 віртуальних (14 тематичних та 8 інформаційних), 15 відкритих перегля-
дів до наукових конференцій та 46 виставок нових надходжень. Віртуальні те-
матичні виставки (цей напрямок реклами фонду безпосередньо організовує й 
коригує заступник директора біб ліо теки О. М. Кравченко) стали вже звичною 
формою виставкової роботи в бібліотеці університету. Електронні експозиції 
складаються з бібліографічних описів джерел, анотацій та відсканованих об-
кладинок (іноді – декількох сторінок з книги або журналу, якщо експонується 
складова частина документа). Оригінальне оформлення та вступні тексти ро-
блять виставки привабливими і корисними; сприяють більш якісному й повно-
му засвоєнню інформації, що подається. Така форма презентації книжкового 
фонду зарекомендувала себе як дієвий метод популяризації ресурсів біб ліо теки 
завдяки чітко визначеній тематиці кожної виставки та спрямованості кожної 
теми на конкретний сегмент цільової аудиторії сайту біб ліо теки. Виставки екс-
понуються на бібліотечному сайті.

Фахівці біб ліо теки регулярно планують і проводять різноаспектні масові за-
ходи, спрямовані на задоволення попиту різних категорій користувачів. Зустрі-
чі з письменниками, митцями, науковцями завжди викликають інтерес у викла-
дачів і студентів різних факультетів і кафедр університету; анонси з інформа-
цією про ці заходи постійно оновлюються на сайті біб ліо теки та розміщуються 
на дошках оголошень корпусів університету у вигляді афіш та інформаційних 
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повідомлень. Зустрічі з відомими особистостями найчастіше проводять пра-
цівники найбільшого структурного підрозділу біб ліо теки – відділу обслугову-
вання (завідувач О. М. Грамм).

Так, 18 березня 2016 р. у читальному залі суспільних наук відбулася зу-
стріч із знаним криворізьким архітектором, одним із авторів герба міста бар-
дом В. М. Бакальцевим. 22 квітня 2016 р. у читальній залі головного корпусу 
відбулася зустріч із відомим істориком Криворіжжя, археологом, заступником 
директора з наукової роботи Криворізького історико-краєзнавчого музею, ав-
тором низки книг із історії Криворіжжя Олександром Олександровичем Мель-
ником. 25 квітня 2016 р. «Літературна вітальня» Криворізького державного пе-
дагогічного університету знов відчинила свої двері для зустрічі з прекрасним 
словом поезії. На цей раз до вітальні була запрошена поетеса Ірина Гончарен-
ко (творчий псевдонім Ірина Кохан), яка мешкає в селищі Широке. 27 квіт-
ня 2016 р. у «Літературній вітальні» відбулася чергова зустріч: до біб ліо теки 
завітав письменник і видавець Григорій Джамалович Гусейнов із презентаці-
єю свого нового твору «Одіссея Шкіпера і Чугайстра: окупаційний роман». 
28 квітня 2016 р. у читальній залі суспільних наук відбулася зустріч із Альбі-
ною Володимирівною Денисовою – художником-декоратором, дизайнером, ад-
міністратором мережі магазинів «Ф-арт». 20 травня 2016 р. у «Літературній 
вітальні» біб ліо теки університету відбулася зустріч із істориком-краєзнавцем, 
учасницею телевізійних проектів ТРК «Рудана» «Близькі подорожі», «На розі 
вулиць» Людмилою Афанасіївною Похитун. 

7 жовтня 2016 р. у «Літературній вітальні» відбулася зустріч із молодими 
криворізькими письменниками Дмитром Піскорським та Денисом Овсяником. 
24 жовтня 2016 р. у «Літературній вітальні» відбулася чергова зустріч із пись-
менником, журналістом, видавцем, редактором літературного часопису «Кур’єр 
Кривбасу» Григорієм Джамаловичем Гусейновим. 14 листопада 2016 р. у чи-
тальній залі головного корпусу відбувся захід, присвячений пам’яті видатної 
уродженки Криворіжжя Віри Бабенко (на відзначення річниці постання Дирек-
торії Української Народної Республіки). Ініціаторами зустрічі виступили голо-
ва правління Всеукраїнської громадської організації «Діаспора чеченського на-
роду» Салман Аюбович Садаєв, голова Криворізького осередку чеченської ді-
аспори Сергій Курбанович Ісаєв, голова правління ГО «Українська Ініціатива» 
Юрій Анатолійович Косенко, письменник, видавець, редактор літературного 
журналу «Кур’єр Кривбасу» Григорій Джамалович Гусейнов, старший науко-
вий співробітник Криворізького міського історико-краєзнавчого музею Андрій 
Євгенович Чубенко. 22 листопада 2016 р. у «Літературній вітальні» відбулася 
чергова зустріч із представником криворізького літературного товариства. До 
біб ліо теки завітав перекладач, поет, літературознавець, а нині ще й студент-
заочник факультету української філології – Дмитро Щербина. У виконанні сту-
дентів на зустрічі лунали оригінальні тексти поетичних творів, які перекладав 
пан Дмитро, і їх переклади – в авторському виконанні. 22 листопада 2016 р. 
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у «Літературній вітальні» відбулася зустріч із криворізькою поетесою Тетя-
ною Олександрівною Кошель. 28 листопада 2016 р. у «Літературній віталь-
ні» відбулася зустріч із доктором історичних наук, професором кафедри істо-
рії України та правознавства Наталею Радомирівною Романець. Захід присвя-
чено вшануванню пам’яті жертв Голодомору. Наталя Радомирівна розповіла 
присутнім про експоновану на виставці книгу Ю. Мицика «Український голо-
кост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив», про власну монографію (у співав-
торстві з В. Іваненком) «Дніпропетровщина і «великий перелом» на селі кінця 
1920 – початку 30-х років». 7 грудня 2016 р. у «Літературній вітальні» відбула-
ся зустріч із представником сучасної медитаційної поезії Оленою Гусейновою, 
яка представила збірку україномовних поезій «Супергерої». 14 грудня 2016 р. у 
«Літературній вітальні» відбулася зустріч із львівським поетом і громадським 
діячем, підполковником Володимиром Тимчуком, який презентував свою збір-
ку поезій і перекладів на військову тематику «Вогнити! Вижити! Перемогти!». 

Відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення (завід-
увач О. О. Лебедюк) здійснюється технічна й мультимедійна підтримка всіх 
культурно-просвітницьких заходів, проведених у бібліотеці, облік культурно-
просвітницької роботи, написання й розміщення на сайті біб ліо теки й універ-
ситету ілюстрованих звітів про культурно-масові заходи біб ліо теки (лише за 
2016 р. – 42 таблиці). Також було створено YouTube-канал біб ліо теки, на якому 
розміщуються презентації до культурно-просвітницьких заходів, віртуальні те-
матичні виставки тощо. Фахівцями цього відділу проводять роботу з фахового 
інформування працівників біб ліо теки, створивши ресурс «Інтернет-дайджест 
бібліотечного фахівця». За результатами перегляду онлайн-архівів біб ліо-
текознавчих, бібліографознавчих та книгознавчих періодичних видань, допо-
внено новими рубриками вебліографічну колекцію бібліографічних описів ста-
тей із теоретичних та практичних питань усіх сфер інформаційно-бібліотечної 
діяльності. 

Значно активізувалася вебліографічна діяльність біб ліо теки. Вебліографія – 
це список бібліографічних описів Інтернет-ресурсів із короткими анотаціями, 
ретельно відібраними з конкретної тематики й за певними параметрами. До ве-
бліографічних посібників, виданих у електронному форматі можуть бути до-
дані активні посилання на описані Інтернет-ресурси, що значно спрощує ро-
боту з ними. 

Увійшло в традицію до Всеукраїнського дня біб ліо тек проводити міську 
науково-практичну конференцію, в якій беруть активну участь біб ліо текарі на-
вчальних закладів м. Кривого Рогу (ліцеїв, коледжів, училищ, технікумів, ін-
ститутів та університетів). Так, 30 вересня 2016 р. відбулась ювілейна V  Місь-
ка науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності біб ліо тек 
навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства». Працівники біб-
ліо теки беруть активну участь у фахових міжнародних, всеукраїнських, регі-
ональних, міських семінарах, конференціях, а також обмінюються досвідом із 
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колегами не тільки біб ліо тек міста та області, а й усієї країни. Усі публікації бі-
бліотечних фахівців розміщено на сайті біб ліо теки (надані активні посилання 
на першоджерела). 

Біб ліо тека активно співпрацює з університетськими біб ліо теками міста, об-
ласті, України. В умовах відсутності державної програми підвищення квалі-
фікації бібліотечних працівників ВНЗ Наукова біб ліо тека Дніпропетровського 
національного університету імені О. Гончара запровадила курси підвищення 
кваліфікації біб ліо текарів області з видачею документа про їх закінчення. Кур-
си передбачають розроблення навчального плану та виконання залікової робо-
ти з використанням новітніх інформаційних технологій. Завдяки цьому пра-
цівники біб ліо теки Криворізького педагогічного університету пройшли під-
вищення кваліфікації на базі Наукової біб ліо теки ДНУ, захистили власні про-
екти й отримали документ, який засвідчує виконання робочої програми. Діє-
ва та доступна форма підвищення кваліфікації – участь у дистанційних кур-
сах. У 2016 р. 3  працівники прослухали 12 вебінарів «Електронна бібліогра-
фія» і після виконання практичних завдань отримали сертифікати від Дистан-
ційної Академії «Основа» та Харківської державної наукової біб ліо теки імені 
В. Г. Короленка.

З метою популяризації фонду та створення позитивного іміджу біб ліо теки 
Криворізького державного педагогічного університету директор та працівники 
біб ліо теки часто виступають у міських мас-медіа. Завідувач відділу О. О. Ле-
бедюк є членом науково-методичної ради Криворізького державного педаго-
гічного університету. Важливою ділянкою роботи біб ліо теки з налагодження 
тісної співпраці з науково-педагогічним колективом є оновлення інституційно-
го репозитарію (http://elibrary.kdpu.edu.ua/). Цей електронний архів накопичує, 
систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до публі-
кацій викладачів, студентів та працівників університету шляхом їх архівування 
та самоархівування. Основне призначення eKRPD – накопичення, системати-
зація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів універ-
ситетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-
технологій. Для популяризації інституційного репозитарію працівники відділу 
створили мультимедійну презентацію, яка розкриває основні етапи самостій-
ного розміщення матеріалів. Під час засідань кафедр проводяться консультації 
й бесіди щодо зберігання та розповсюдження наукових публікацій. 

Електронний каталог є важливим сучасним компонентом довідково-
пошукового апарату. У бібліотеці університету здійснюється процес паралель-
ної організації ДПА на електронних та аналогових носіях. В останні роки все 
більшу популярність серед користувачів здобуває електронний каталог, до-
ступний як у локальній, так і у всесвітній інформаційній мережі. Сьогодні біб-
ліо тека надає користувачам можливість самостійної роботи в мережі Інтер-
нет як із власних мобільних пристроїв через Wi-Fi, стабільний сигнал якого у 
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звітному році було забезпечено в усіх приміщеннях біб ліо теки, так і зі стаціо-
нарних комп’ютерів через дротовий Інтернет-зв’язок у електронній читальній 
залі. Крім доступу до відкритих ресурсів всесвітньої інформаційної мережі, 
на території біб ліо теки надається доступ до ресурсів електронно-бібліотечної 
системи видавництва «Лань», наукової електронної біб ліо теки eLibrary.ru, бази 
даних періодичних видань Polpred.com, наукових журналів відкритого досту-
пу ресурсу Science Direct та мультимедіа-енциклопедії європейської культури 
Europeana. 

На сайті біб ліо теки подано відомості з усіх видів бібліотечних послуг та ді-
яльності книгозбірні університету: віртуальна бібліографічна довідка, онлайн-
послуга з індексації наукових робіт, електронна доставка документів. У рубри-
ці «Науковцям» подано ряд корисних документів і посилань:

– ДСТУ 8302:2015;
– Список літератури за новими вимогами ДСТУ 8302:2015;
– Етичний кодекс науковця;
– Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus;
– Бібліометрика української науки від Google Scholar і Scopus;
– Журнали, що не індексуються у Scopus;
– Список журналів, індексація яких у Scopus припинена;
– Перелік наукових фахових видань;
– Перелік електронних фахових видань;
– Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікувати-

ся результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докто-
ра і кандидата наук;

– Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових сту-
пенів доктора і кандидата наук;

– Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття науково-
го ступеня доктора і кандидата наук;

– Вимоги до оформлення дисертації;
– Повідомлення про захист дисертацій («Освіта України» : спецвипуски);
– Перелік дисертацій, захищених у КДПУ;
– Визначення індексів УДК;
– Вимоги до навчально-методичних видань відповідно до нормативних за-

конів Міністерства освіти та науки; 
– Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах;
– Перелік усіх видань, які індексуються Scopus;
– Перелік журналів з відкритим доступом (Open Access Journals) у базі да-

них Web of Science; 
– Платформа Index Copernicus (IC).
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Пошукові системи наукової інформації:
–  пошуковик Google Академія;
–  пошуковик українських журналів, визнаних ВАК;
–  пошуковик в електронних біб ліо теках Tusearch;
–  пошуковик у наукових ресурсах Scienceresearch;
– Springer – міжнародна видавнича компанія, що спеціалізується на публі-

кації наукових видань
– транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею + онлайн-

транслітератор;
– транслітерація кирилиці (російська мова) латиницею;
– лексика для перекладу вчених ступенів.
Робота з популяризації ресурсів бібліотечного веб-сайту ведеться праців-

никами відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення та 
інформаційно-бібліографічного відділу, на засіданнях науково-методичної та 
вченої ради університету, Днях кафедр, у засобах масової інформації. У 2017 р. 
на базі відділу створено прес-центр, який формує, зберігає на веб-сайті універ-
ситету, поширює в соціальних мережах інформацію, що стосується діяльнос-
ті університету.

Розширення спектру функцій університетської книгозбірні зумовило інно-
ваційні зміни як у стратегії розвитку біб ліо теки, так і в тактиці їх практично-
го впровадження. Серед актуальних напрямків сучасної діяльності біб ліо теки 
у 2017 р. передбачено виконання таких завдань: налагодження зв’язків у меж-
ах соціально-комунікаційного середовища університету з метою оптимально-
го інформаційного забезпечення різноаспектних потреб суб’єктів навчально-
методичного та науково-дослідницького процесів; здійснення розгалужено-
го бібліотечно-інформаційного обслуговування на основі останніх досягнень 
біб ліо текознавчих наук та новітніх інформаційних технологій у межах систе-
ми наукових і міжособистісних комунікацій ВНЗ; модернізація й удосконален-
ня традиційних та впровадження новітніх форм роботи, демократизація у ви-
борі напрямів масово-комунікаційної взаємодії; розвиток креативного мислен-
ня бібліотечних фахівців, нестандартний підхід до організації різних аспектів 
бібліотечно-інформаційної діяльності.

Перспективними напрямками діяльності біб ліо теки Криворізького дер-
жавного педагогічного університету залишаються подальше вдосконалення 
бібліотечно-інформаційного обслуговування з максимальним залученням но-
вих інформаційних технологій та інноваційних методичних розробок, розви-
ток на базі книгозбірні потужної, розгалуженої інформаційної системи, покли-
каної організовувати максимально повне, якісне й оперативне забезпечення 
всіх сфер діяльності сучасного вищого навчального закладу на основі поточ-
них інформаційних потреб усіх категорій користувачів біб ліо теки.
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В статье описаны формы маркетингового взаимодействия библиотечного 
учреждения и пользователей, общественности. Главное внимание уделено ра-
боте университетской библиотеки над созданием позитивного современного 
имиджа, использованию сайта библиотеки з рекламной целью, применению 
современных Интернет-технологий в библиографическом информировании и 
обслуживании пользователей. 
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MARKETING COMMUNICATIONS IN THE LIBRARY OF 
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Summary
The subject of research is the examination of marketing techniques aimed at creating 
a favorable image of the university library, engaging its users in high use of infor-
mation resources, and modernization of library processes. Purpose of the article is 
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to analyze the feasibility and efficiency of different types of marketing communica-
tions in the library of Kryvyi Rih State Pedagogical University.
The article is based on modern theoretical developments in the area of library mar-
keting, without which successful work of an information institution is impossible. 
In the investigation are used statistical data from annual reports of the library, quan-
titative data on site traffic and users’ attendance of cultural and educational events, 
information from survey among students and teachers.
The article describes forms of marketing interaction between the library institution, 
its users, and the public.
University libraries, including the library websites, are the main application area of 
developments in information marketing communications.
Promising directions of activity in the Kryvyi Rih State Pedagogical University li-
brary remain the following: further improvement of library and information services 
with maximum involvement of new information technologies and innovative meth-
odologies, development of library-based powerful, extensive information system 
designed to organize the most complete, high-quality and quick support for all areas 
of the university work based on current information needs of all categories of library 
users.

Key words: university library, library user, marketing communications, advertising, 
bibliographic services, bibliographic information services, library website, image of 
library.
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ВЗАЄМОДІЯ ПОШУКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЕЛЕКТРОННОГО І ТРАДИЦІЙНОГО (КАРТКОВОГО) 
КАТАЛОГІВ

Стаття висвітлює питання сучасного функціонування традиційних картко-
вих каталогів паралельно з електронним, взаємодію їх пошукових можливо-
стей. Вишівська біб ліо тека є і залишиться основним центром інформації, по-
кликаним збирати, зберігати, надавати користувачам необхідну інформацію за 
їхніми запитами. Пріоритетним напрямом діяльності біб ліо теки Криворізького 
державного педагогічного університету є створення власного електронного 
каталогу (ЕК). Це відкриває нові можливості в обслуговуванні користувачів, 
забезпеченні доступності фонду.

Ключові слова: біб ліо тека ВНЗ, алфавітний каталог, систематичний каталог, 
електронний каталог, програма «УФД / Біб ліо тека», пошукові системи біб ліо-
теки, користувач біб ліо теки, інформаційно-пошукова діяльність, бібліотечно-
інформаційне обслуговування.

Вишівські біб ліо теки є важливим структурним підрозділом вищої школи і 
зазнають потужного впливу таких глобалізаційних чинників, як глобалізація 
освіти й інформатизація простору вищої школи. 

Коли зміни в усіх сферах нашого життя стали настільки швидкими, що 
сприймаються вже як постійний звичний стан, є розуміння того, що вишів-
ським біб ліо текам необхідне не просто встигати за цими змінами, а йти на ви-
передження.

На сьогоднішній день біб ліо теки перебувають у вирі боротьби за читача. 
Вишівська біб ліо тека є і залишиться основним центром інформації, поклика-
ним збирати, зберігати, надавати користувачам необхідну інформацію за їхні-
ми запитами. Щоб оволодіти певним багажем знань, студент має добре орієн-
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туватися в інформаційному просторі, вміти працювати з різними джерелами 
інформації, застосовувати на практиці отримані знання, визначати шляхи вирі-
шення різних проблем.

Інформатизація цих біб ліо тек у світі досягла досить вражаючих масштабів: 
електронні каталоги, електронні підручники, електронна доставка докумен-
тів, розроблення і наповнення веб-сайтів, використання мультимедійних засо-
бів у роботі біб ліо тек. Варто зауважити, що інформатизація в низці вишівських 
біб ліо тек досягає свого можливого максимуму. Удосконалення техніки та про-
грамних продуктів буде відбуватися і надалі, але форми їх використання в на-
вчальному процесі й науковій роботі на сучасному етапі досягли високого рів-
ня розвитку.

Сучасна біб ліо тека вищого навчального закладу забезпечує доступ до знань 
у процесі освіти і самоосвіти, тоді як низький рівень інформаційного забезпе-
чення створює перешкоди на шляху до процесу отримання знань, студент зму-
шений витрачати більше часу на пошук необхідної інформації.

Найскладнішою і найперспективнішою сферою бібліографічної діяль ності, 
спрямованої на задоволення індивідуальних інформаційних запитів, є довідково-
бібліографічне обслуговування. У системі довідково-бібліографічного обслу-
говування нині спостерігається вдосконалення традиційних форм роботи та 
використання автоматизованих технологій. Користувач має право альтернатив-
ного вибору носіїв інформації та форми їх отримання.

Ознакою якісного та своєчасного інформування користувачів є ефективне 
задоволення їх інформаційних запитів. Сьогоднішній читач при пошуку інфор-
мації використовує як традиційні карткові каталоги та картотеки, так і елект-
ронні. Їх поєднання визначає успішне задоволення інформаційних потреб ко-
ристувачів сучасної біб ліо теки ВНЗ. Тому цей напрямок роботи залишається 
одним з основних у діяльності наукової біб ліо теки.

Створення ефективної системи бібліотечно-інформаційного обслугову-
вання неможливе без ведення, оновлення й удосконалення інформаційно-
пошукового апарату.

Процеси каталогізації забезпечують функціонування каталогів: складан-
ня бібліографічного опису й індексування документів, організація, ведення й 
редагування каталогів. Ефективне функціонування біб ліо теки неможливе без 
доб ре організованих каталогів як у традиційній, так і електронній формі.

Процес каталогізації є одним із найскладніших питань у бібліотечній робо-
ті серед дослідників, які займаються питаннями каталогізації, у першу чергу 
слід відзначити науковців Харківської державної академії культури Е. Т. Кара-
чинську, В. К. Удалову [1], В. В. Сєдих [7]. У різних аспектах досвід опрацьо-
вування документів висвітлюють фахівці з Національної біб ліо теки України 
імені Вернадського, Національної парламентської біб ліо теки України, облас-
них наукових біб ліо тек [9]. Їхні дослідження стали значним внеском у вітчиз-
няне каталогознавство. Велику увагу функціонуванню бібліотечних каталогів 
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у сучасних умовах приділяє відомий російський біб ліо текознавець Е. Р. Сукіа-
сян [10; 11; 12; 13].

Питання ефективності використання довідково-пошукового апарату до фон-
дів біб ліо тек перебуває в полі посиленої уваги фахівців уже впродовж багатьох 
років. У галузевій періодиці та на наукових конференціях тривають дискусії 
щодо використання карткових каталогів чи відмови від їх ведення. Зок рема, це 
питання вивчали теоретики і практики в галузі бібліотечної справи Украї ни: 
О. Онищенко [4], Н. Оністрат [5], В. Осаула [6].

Зараз пріоритетним напрямом діяльності біб ліо тек є створення власних 
електронних каталогів (ЕК). Це відкриває нові можливості в обслуговуванні 
користувачів, забезпеченні доступності фонду.

Професор Я. Л. Шрайберг відзначає що «автоматизація бібліотечно-інфор -
маційної діяльності – це вияв не лише сучасного науково-технічного розвит-
ку, а й соціального прогресу: забезпечується не лише своєчасний і швидкий 
доступ користувачів до інформації та першоджерел, але загалом створюють-
ся умови для реалізації одного з головних принципів відкритого суспільства – 
принципу загальної доступності інформації та публікацій» [15].

Отже, відповідність змісту інформації потребам користувачів, її повнота, 
своєчасність, форма подання є критеріями ефективності науково-інформацій-
ної діяльності біб ліо теки.

Прикладом стали інформаційно-пошукові системи – бібліотечні каталоги. 
І саме цей процес інформатизації поставив перед вибором: поєднати електро-
нний та картковий каталоги чи відмовитися від ведення традиційних (картко-
вих) каталогів. Таким чином, відмову від традиційних та перехід на електронні 
інформаційно-пошукові системи треба визначити шляхом аналізу роботи цих 
ідентичних, на перший погляд, систем, а саме: виявити їх переваги та недоліки.

Досвід роботи в залі каталогів біб ліо теки Криворізького державного пе-
дагогічного університету показує, що інформаційний пошук документів є 
невід`ємною частиною успішного функціонування всієї бібліотечної системи, 
він є важливою складовою обслуговування запитів користувача.

Створення бібліотечних каталогів у книгозбірні Криворізького державного 
педагогічного університету розпочалося в 1930 р. із започаткуванням біб ліо-
теки. Вже в перші роки функціонування створені абетковий і систематичний 
каталоги, які надавали доступ до більшої частини книжок. У 1933 р. книго-
збірня отримала статус біб ліо теки вищого навчального педагогічного закладу.

Весь час питанню каталогізації фонду біб ліо теки Криворізького державно-
го педагогічного університету приділялася належна увага.

В інформаційному пошуку та задоволенні читацьких інтересів студентів та 
викладачів Криворізького державного педагогічного університету неабияку 
роль відіграє довідково-бібліографічний апарат наукової біб ліо теки: абетковий 
та систематичний каталоги, каталог художньої літератури, алфавітно-предмет-
ний покажчик до СК, систематична картотека статей, краєзнавча картотека, 



263

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

реєстраційна картотека періодичних видань, картотека праць викладачів інсти-
туту, електронний каталог книг і статей. 

Каталоги – це обличчя біб ліо теки. З ними, насамперед, зустрічаються ко-
ристувачі. Без каталогів неможливо гарне обслуговування користувачів. За 
ними біб ліо текар разом із користувачем здійснює інформаційний пошук. Ка-
талоги допомагають біб ліо текарю як у рекомендації книг, так і під час комп-
лектування та обробки нових надходжень літератури. Однак, першорядна роль 
каталогів полягає в тому, що користувачі мають можливість самостійно, без 
посередництва бібліотечного працівника, встановити наявність у даній бібліо-
теці літератури, яка їх цікавить. Каталоги переживають нині час незвичайного 
інноваційного розвитку. Інноваційні процеси, що розвиваються у вітчизняній 
біб ліотеці, стосується не тільки сфери обслуговування читачів, а й оброблен-
ня й каталогізації літератури. Комп’ютеризація бібліотечних каталогів надає 
можливість оперативного обслуговування користувачів та задоволення їх за-
питів. Однак, поряд з електронним, залишаються затребуваними і традиційні 
каталоги.

Абетковий каталог, створений у 1930 р. відображає фонд біб ліо теки, ор-
ганізовується й ведеться відділом комплектування та наукової обробки літе-
ратури, складається з трьох мовних рядів: українською, російською та інши-
ми мовами; розкриває фонди біб ліо теки за авторською ознакою (індивідуаль-
них і колективних авторів) або назвою документів; виконує інформаційну, до-
відкову, пошукову функції; з 2010 р. картки в каталозі розставляються за зведе-
ною українсько-російською абеткою; опис видань здійснюється згідно ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимо-
ги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. За-
головок. Загальні вимоги та правила складання».

Алфавітний каталог є найважливішою частиною системи каталогів у нашій 
бібліотеці. З одного боку, він є найпростішим інструментом пошуку потрібної 
інформації для користувача, а з іншого, – є цілісною системою накопичення ін-
формації в алфавітному порядку.

Основні переваги алфавітного каталогу – простота у використанні, доступ-
ність для будь-якої категорії користувачів, прямий доступ до інформації (чи-
тач відразу ж може отримати відомості про наявність у фонді документа і його 
шифр).

Систематичний каталог – каталог, у якому картки з бібліографічним опи-
сом документів розташовуються за галузями знань відповідно до Універсальної 
десяткової класифікації. У статті І. Лобановської та Н. Грудініної «Удоскона-
лення традиційних карткових систематичних каталогів» [3] ще раз доводиться 
необхідність функціонування у біб ліо теках карткових систематичних катало-
гів, їх удосконалення та підтримання у належному стані. Працюючи з карт-
ковим систематичним каталогом, читач ознайомлюється з фондом, оскільки 
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каталог – модель конкретного бібліотечного фонду і зворотно-хронологічна 
розстановка карток за роздільниками, зручна для користувачів.

Алфавітний і систематичний каталоги розміщені для широкого доступу чи-
тачів у читальному залі. Черговий бібліограф, який працює у цьому залі, кон-
сультує читачів з приводу правильного використання каталогу. Але робота з ка-
талогами, вивчення читацьких запитів, виконання довідок однозначно вказу-
ють на необхідність не просто вдосконалення, а реорганізації більшості розді-
лів систематичного каталогу, згідно зі змінами в Універсальній десятковій кла-
сифікації.

Також необхідно підтримувати в належному стані алфавітно-предметний 
покажчик до систематичного каталогу. Система посилань і відсилок має забез-
печувати повноту інформації з теми, якщо література з окремих її аспектів зо-
середжена в різних розділах каталогу, а за алфавітно-предметним покажчиком 
вона розташована в алфавітному порядку.

Останнім часом з розвитком інформаційних технологій основним інформа-
ційним електронним ресурсом біб ліо теки Криворізького державного педаго-
гічного університету є електронний каталог, що забезпечує користувачів біблі-
ографічними даними про документи, що зберігаються у фонді, надає можли-
вість отримати інформацію про місце зберігання документа, стан його доступ-
ності, кількості примірників.

База даних ЕК біб ліо теки почала формуватися з 2007 р. Була придбана 
інформаційно-бібліотечна програма «УФД/Біб ліо тека». У статті І. Карпенко 
«Інформаційно-бібліотечна система «УФД/Біб ліо тека» [2] авторським колекти-
вом представлено загальну характеристику програми, завдяки якій колективом 
створюється ЕК. Модуль опрацювання документів у системі передбачає скла-
дання бібліографічного опису документа, його класифікацію, створення ката-
логів тем.

У системі «УФД/Біб ліо тека» передбачено, що кожний бібліографічний опис 
може належати одній конкретній групі користувачів-біб ліо текарів. Така група 
є своєрідним «власником» бібліографічного опису. Тільки співробітник даної 
групи може редагувати даний опис. Належність бібліографічного опису вста-
новлюється за головною групою користувача-біб ліо текаря, який створив його і 
працює з ним. У такий спосіб весь каталог поділяється на частини, за кожну з 
яких відповідає певна група працівників.

У процесі впровадження системи «УФД/Біб ліо тека» з метою оптимізації ро-
боти з заповнення форми «Бібопис документа» та для покращення якості бі-
бліографічного опису документа було розширено випадаючий список полів, 
згідно зі специфікою складу фондів біб ліо теки, у формі «Каталог документів»: 
вид документа (книга, брошура, збірник, монографія, автореферат, дисерта-
ція, складова частина документа журнал та ін.); у формі «Бібопис документа»: 
тип літератури (навчальна, навчально-методична, наукова, довідкова, худож-
ня, офіційна та ін.). Далі заповнюються поля «Автор», «Назва», індекс УДК, 
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теми УДК, місце видання, видавництво, кількість сторінок, мова, ключові сло-
ва та ін. У формі «Примірники» заповнюються: інвентарний номер, кількість 
примірників, місце збереження документа, номер партії, у якій записаний цей 
документ, вартість даного документу. Наступним етапом буде перевірка відо-
мостей, внесених до форми «Бібопис документа», доповнення необхідних по-
лів і підполів, перевірка шаблону каталожної картки та роздрукування картки 
для поповнення карткових алфавітного і систематичного каталогів. Створення 
електронного каталогу є пріоритетним напрямом діяльності біб ліо теки Криво-
різького державного педагогічного університету. Формування ЕК розпочалось 
з введення бази даних з картотеки забезпеченості навчального процесу.

Коректно складений опис, зручний і різносторонній пошук по каталогу 
створюють імідж і для біб ліо теки, і для нашого вузу.

Опис нових надходжень літератури складається у ЕК працівниками відділу 
комплектування та наукової обробки літератури. Аналітичний опис здійсню-
ють працівники інформаційно-бібліографічного відділу. Ретрофонд вносять 
працівники відділу інформаційних технологій, згідно з бібописами на картках, 
які розставлені в алфавітному каталозі. Критерії успішного внесення – кіль-
кість правильних бібліографічних описів (назв документів) і примірників (ін-
вентарних номерів) у ЕК. 

Станом на 1 січня 2017 р. обсяг електронного каталогу біб ліо теки становить 
152352 документів [Іл. 1].

У ЕК відображено майже весь фонд біб ліо теки, за винятком шкільних під-
ручників. Переважають в ЕК книги [Іл. 2].

Іл. 1. Розподіл документів ЕК станом на 1 січня 2017 р.
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Отже, електронний каталог – самостійний пошуковий апарат, який відрізня-
ється від традиційного каталогу особистим пошуковим середовищем: замінює 
карткові каталоги і картотеки, спрощує роботу з каталогами.

Зі створенням ЕК в бібліотеці значно підвищилася якість і швидкість пошу-
ку документів, покращилася ефективність роботи біб ліо текарів за мінімальних 
витрат часу на комплектування й оброблення.

Оскільки сучасна людина краще володіє комп’ютером, ніж бібліографічни-
ми знаннями, саме ЕК, на противагу традиційним паперовим каталогам, біль-
ше впливає на підвищення бібліографічної грамотності, спонукає до пошуку 
необхідної інформації. Крім того, розвиток ЕК надає можливості упровади-
ти принципово нові технології обслуговування користувачів. Щоб забезпечи-
ти максимальне виконання усіх інформаційних запитів читачів, треба коректно 
формувати електронний каталог.

Як і традиційний, електронний каталог потребує контролю за якістю напо-
внення, постійного редагування, покращення сервісу пошуку інформації. Якіс-
не формування одночасно й електронного, і традиційних каталогів потребує 
великих працезатрат співробітників відділу комплектування та наукового об-
роблення літератури й сектору інформаційних технологій. Відповідальність за 
редагування електронного каталогу несе редактор, який виявляє дублети, ви-
правляє помилки у бібліографічних описах, додає інформацію, якої не виста-
чає, виправляє інвентарний номер, додає інвентарний номер з карткового гене-
рального каталогу. Щоб уникнути дублювання у відредагованих описах доку-
ментів, доступ до них відкрито лише співробітникам відділів опрацьовування. 
Основні завдання відділів, які займаються формуванням ЕК, це – постійне вве-
дення нових документів, редагування тем УДК, проведення пересистематиза-

Іл. 2. Динаміка поповнення електронного каталогу (2007 р. – 2016 р.)
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ції (створення таблиць відповідності від однієї класифікаційної системи до ін-
шої, згідно з новими класифікаційними таблицями).

Електронний каталог відіграє в бібліотеці важливу роль, тому його ство-
рення є пріоритетним завданням автоматизації біб ліо теки. Цей ресурс особли-
во цінний тоді, коли він знаходиться у мережі Інтернет, забезпечує цілодобо-
вий доступ до відомостей про наявність документів у фондах біб ліо теки. Нові 
технології опрацьовування документів дозволять покращити якість електро-
нного каталогу.

ЕК каталоги мають переваги перед картковими щодо повноти та оператив-
ності доступу: ЕК дозволяє здійснювати багатоваріантний спосіб пошуку – за 
автором, назвою, видавництвом, датою публікації, темою, ключовими словами 
тощо; можливість надання віддаленого доступу до ЕК іншої біб ліо теки за до-
помогою інтернет-технологій; в ЕК багатоаспектно розкривається зміст доку-
мента, стає можливим значно швидше та 
якісніше здійснювати пошук необхідної 
інформації, а також, користуючись ЕК 
можна створювати бібліографічні списки 
літератури, бібліографічні покажчики, бю-
летені нових надходжень [іл.  3]; можли-
вість доступу до ЕК та замовлення доку-
ментів через сайт біб ліо теки, максимальна 
повнота відображення фонду біб ліо теки; 
здатність одночасно надавати кільком ко-
ристувачам одну й ту саму інформацію; 
за допомогою ЕК краще виокремити кон-
кретні аспекти проблеми, традиційний же каталог представляє комплекс літе-
ратури з теми. Наприклад: «комунікативна компетентність». Цю тему легко 
знайти в ЕК, за ключовим словом, а в систематичному каталозі виникнуть де-
які труднощі. Водночас ЕК має певні недоліки: ЕК поки що не може замінити 
системи традиційних карткових каталогів, насамперед, у тематичному пошуку 
інформації. Саме систематичний каталог розкриває усю повноту змісту певної 
теми, починаючи від загального і завершуючи конкретним, а в ЕК наявний по-
шук тільки за ключовими словами, що надає велику кількість записів різної 
тематики. Не має альтернативи не лише систематичному, а й алфавітному ката-
логу – він не ураховує різне написання прізвищ авторів тощо. ЕК не перебирає 
на себе всі ці функції. Якщо якийсь серйозний збій у системі, то не буде працю-
вати ЕК і, навіть може видалитись якась інформація, потрібний потужний сер-
вер, а також антивірусні програми. У разі неправильного індексу бібліографіч-
ний запис, збережений у базі даних, залишається недоступним для подальшого 
використання. Але при розстановці карток у традиційному каталозі помилки 
в індексі стають помітними, їх легко виправити. Можливі помилки при напи-
санні ключових слів, назви видання не дають змоги знайти потрібне видання в 

Іл. 3. Інформаційний бюлетень
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ЕК. Розставлені ж у традиційному (картковому) каталозі картки, дають читачам 
змогу не зважати на орфографічні помилки. 

Ознакою якісного та своєчасного інформування користувачів є ефективне 
задоволення їх інформаційних запитів. Сьогоднішній читач під час пошуку 
інформації використовує як традиційні карткові каталоги та картотеки, так і 
електронній. Їх поєднання визначає успішне задоволення інформаційних по-
треб користувачів сучасної біб ліо теки ВНЗ. Тому цей напрямок роботи зали-
шається одним з основних у діяльності наукової біб ліо теки.

Серед користувачів біб ліо теки Криворізького педагогічного університету 
було проведено соціологічне дослідження «Взаємодія пошукових можливос-
тей електронного і традиційного (карткового) каталогів», мета якого – визна-
чити, яким пошуковим системам користувач надає перевагу.

Анкета
Шановний читачу!

Просимо Вас взяти участь у соціологічному дослідженні «Взаємодія пошу-
кових можливостей електронного й традиційного (карткового) каталогів», мета 
якого – визначити, яким каталогам користувач надає перевагу. Ваші відповіді 
допоможуть визначити напрямки подальшого вдосконалення роботи з пошуку 
інформації в каталогах.

Заздалегідь вдячні Вам за допомогу у виявленні думки користувача.
1. Ваша стать: - чол. - жін. 
2. Ваш вік: - від 18 до 35 - від 35 до 50
3. Вид Вашої діяльності
 - студент -викладач - співробітник
4. Яким каталогам Ви надаєте перевагу?
 -електронним -традиційним (картковим)
5. Чи влаштовує Вас кількість місць в електронній читальній залі?
 - так - ні
6. Чи користуєтесь Ви допомогою чергового бібліографа під час пошуку ін-

формації в ДПА та чи потрібні заняття з користування ним?
  – так - ні  – не завжди
7. Якщо так, то в якій формі проводити ознайомлення користувачів з ката-

логами?
 - у груповій - в індивідуальній - Ваш варіант
8. Чи влаштовують Вас результати пошуку в електронному каталозі?
 - так - ні - не завжди
9. Які труднощі виникають у Вас під час пошуку в електронному каталозі: 

за автором, назвою чи ключовими словами?
 - труднощі з формування предмету пошуку
 - недостатньо ключових слів
 - Ваш варіант
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10. Яким питанням необхідно приділяти особливу увагу при ознайомленні 
з електронним каталогом?

 - ключовим словам
 - пошуку за автором та назвою
 - Ваш варіант
11. Як Ви оцінюєте якість роботи чергового бібліографа в читальній залі 

біля каталогів?
 - 1 бал - 2 бали - 3 бали - 4 бали - 5 балів
12. Що, на Вашу думку, необхідно змінити в електронному каталозі?
Проведення соціологічного дослідження шляхом анкетування дозволи-

ло оцінити реальний стан справ у бібліотеці, щодо пошукових можливостей 
елект ронного й традиційного (карткового) каталогів.

До анкетування було залучено 65 користувачів, з них 4 викладачі (6,2 %), 
3  співробітника (4,6 %), 58 студентів (89,2 %). [Іл.  4]

Отже, найбільшою категорією користу-
вачів, яких залучили до анкетування, були 
студенти, адже саме вони є основним кон-
тингентом користувачів біб ліо теки. 

За даними дослідження 55,5 % опита-
них визнали, що надають перевагу елек-
тронному каталогу, 43 % – традиційним 
(картковим) каталогам та 1,5 % – користу-
ються як електронним так і традиційними 
(картковими) каталогами. [Іл. 5]

Перевага у використанні електронного 
каталогу полягає в тому, що з його допомо-
гою можна здійснювати швидкий і резуль-
тативний пошук інформації за будь-яким із 
елементів опису документа, а також вико-
нувати різноаспектні читацькі запити.

На запитання «Чи влаштовує кількість 
місць в електронній читальній залі?» – 
95,4 % користувачів відповіли «так», 4,6 % 
відповіли «ні».

Допомогою чергового бібліографа ко-
ристуються 56,9 %, самостійно здійсню-
ють пошук інформації – 16,9 % і 26,2 % 
звертаються за допомогою, але не завжди.

Користувачі вважають, що потрібно 
проводити заняття по роботі з каталогами: 
в груповій формі – 35,4 %; в індивідуаль-
ній – 41,5 %.

Іл. 5

Іл. 4
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Якість роботи чергового бібліографа в залі каталогів було запропонова-
но оцінити по п`ятибальній системі: 47,7 % – 5 балів; 43 % – 4 бали; 6,2 % – 
3  бали; 3 % – 1 бал.

Результати пошуку в електронному каталозі влаштовують – 36,9 % користу-
вачів, не влаштовують – 10,8 %, не завжди влаштовують – 52,3 %.

У користувачів виникають труднощі при пошуку в електронному каталозі, а 
саме: 55,4 % користувачів вважають, що недостатньо ключових слів у базі да-
них, у 40,1 % виникають труднощі з формування предмету пошуку, 1,5 % вва-
жають, що багато непотрібних ключових слів, 1,5 % не можуть знайти доку-
мент за назвою, у 1,5 % не завжди відкриває всі сторінки пошуку.

Не виникає ніяких труднощів у 1,5 % користувачів.
З наступного питання анкети «Чому необхідно приділяти особливу увагу 

при ознайомленні з ЕК, ми бачимо, що 58,8 % вважають, що увагу треба приді-
лити ключовим словам, а 41,5 % – пошуку за автором та назвою.

Узагальнивши всі названі причини незадоволеності запитів користувачів 
можна зробити висновок, що вони викликані відсутністю детальної інструкції 
з пошуку для користувачів інформації в ЕК.

Користувачам було запропоновано висловити варіанти змін в ЕК для якіс-
нішого результату пошуку. Варіанти змін наступні: удосконалити систему по-
шуку інформації – 3 %; змінити оформлення самого каталогу – 4,6 %; постій-
но поповнювати ЕК – 10,8 %. 81,6 % користувачів задоволені пошуком в елек-
тронному каталозі.

Результати анкетування дали нам можливість проаналізувати динаміку змін, 
нові читацькі потреби й вирішити про перехід на якісніший рівень обслугову-
вання у пошуку інформації.

Нині неможливо надати однозначну відповідь про переваги та недоліки тра-
диційних паперових чи електронних каталогів. Як друковані книги та їхні елек-
тронні версії, так і електронні й карткові каталоги мають право на співіснуван-
ня. Досвід бібліотечних установ свідчить, що електронні й традиційні катало-
ги доповнюють один одного, сприяють якісному обслуговуванню користува-
чів, і тому відмова від традиційних карткових каталогів нині передчасна. Тра-
диційні каталоги будуть використовуватися упродовж тривалого часу. Потре-
ба в них є безперечною. Час підтвердив, що інформація в карткових каталогах 
зберігається до і понад 100 років. Тривалість зберігання інформації в ЕК ще не 
є достатньо вивченою, тому має місце необхідність паралельного ведення тра-
диційних та електронних каталогів.

Повністю відмовитись від традиційних каталогів можуть лише ті біб ліо-
теки, які мають власні потужні автоматизовані системи і матеріальні можли-
вості задля здійснення повної ретроспективної конверсії й підтримки необхід-
ної кількості страхових копій ЕК. Органічне поєднання функцій традиційних 
та електронних каталогів потребує подальшого вивчення.

Досвід підтверджує, що лише в комплексі електронні та карткові каталоги вза-
ємодоповнюють один одного, сприяють якісному довідково-бібліографічному 
обслуговуванню користувачів біб ліо теки.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОИСКОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО И ТРАДИЦИОННОГО (КАРТОЧНОГО) 
КАТАЛОГОВ

Статья освещает вопросы современного функционирования традиционных 
карточных каталогов параллельно с электронными, взаимодействие их поис-
ковых возможностей. Вузовская библиотека есть и останется основным цен-
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тром информации, призванным собирать, хранить, предоставлять пользовате-
лям необходимую информацию по их запросам. Приоритетным направлением 
деятельности библиотеки Криворожского государственного педагогического 
университета есть создание собственного электронного каталога (ЭК). Это от-
крывает новые возможности в обслуживании пользователей, обеспечении до-
ступности фонда.

Ключевые слова: библиотека вуза, алфавитный каталог, систематический ка-
талог, программа «УФД / Библиотека», поисковые системы библиотеки, поль-
зователь библиотеки, информационно-поисковая деятельность, библиотечно-
информационное обслуживание.
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INTERACTION OF SEARCH CAPABILITIES OF ELECTRONIC 
AND TRADITIONAL (CARD) CATALOGS

Summary
Purpose. Interaction of search capabilities of electronic and traditional (card) cata-
logs. Subject: search capabilities of electronic and traditional (card) catalogs and 
their interaction. Goal: Creating efficient search system for library information ser-
vices, updating and improving the information retrieval system.
To reach this goal, following tasks are set:
– to determine the possibility of parallel functioning of electronic and traditional 
card catalogs, and to reveal the interaction of their search capabilities by conducting 
a survey via questionnaire titled «Interaction of search capabilities of electronic and 
traditional (card) catalogs»;
– to find out which search systems are preferred by users;
– to estimate the actual condition of search capabilities of electronic and traditional 
(card) catalogs in the library.
Methodology. On various stages of the survey the following methods were used: 
analysis and synthesis, comparison, generalization, primary sources search; socio-
logical method (survey). These methods allowed determining, processing and ana-
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lyzing the whole complex of available sources, which became an important factor 
of research objectivity.
Finding. Survey results allowed us to analyze the dynamics of changes, new needs 
of the readers, and to make a decision regarding the quality improvement of infor-
mation search services. 
Practical value. Creating a theoretical foundation for implementation of set tasks is 
the practical value of the acquired findings. Conclusions and results of the research 
can be used in university students’, postgraduates’ and professors’ information 
search activities. Certain results of the research are used and implemented in prac-
tice of the library of Kryvyi Rih State Pedagogical University, namely at workshops 
on the basics of information culture (using bibliographic reference unit, information 
search by key words, authors and titles via electronic catalogue). Guides for users 
were created. Duty bibliographer’s work on providing information search services 
for the users was improved.
Results. Consequently, the experience of the library of Kryvyi Rih State Pedagogi-
cal University’s shows that both electronic and card catalogs may coexist, they com-
plement each other, and facilitate providing quality services for the users, that’s why 
today the discontinuation of using card catalogs is untimely. Traditional catalogs will 
be used for a long time. The advantage of using electronic catalogue is availability of 
quick and efficient information search by any element of bibliographic entry, as well 
as possibilities for completing various users’ requests. Experience confirms that only 
in their unity electronic and card catalogs mutually complement each other, facilitat-
ing quality bibliographic reference services for the library users.
Results of survey via questionnaire allowed to analyze the dynamics of changes in 
information search activities, new readers’ needs, and to make a decision regarding 
the quality improvement of information search services.

Key words: university library, alphabetical catalogue, systematic catalogue, soft-
ware «UFD/Biblioteka», library search systems, library user, information search ac-
tivities, library information services.
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NIHIL DESPERARI: ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ 
КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
БІБЛІОТЕКИ

Стаття присвячена проблемі відношення «читач-біб ліо тека» в університетській 
бібліотеці. Проаналізовано особливості контингенту відвідувачів Центральної 
наукової біб ліо теки ХНУ імені В. Н. Каразіна. Окреслено способи отри-
мання інформації, яким надають перевагу у сучасності. Констатовано, 
що університетська біб ліо тека змушена активно вести пошук шляхів для 
збільшення активних користувачів. З цією метою розглянуто досвід ЦНБ 
у поєднанні новітніх елементів івент-маркетингу та традиційних заходів 
культурно-просвітницької діяльності університетської біб ліо теки. Встанов-
лено, що традиційні методи роботи з читачами добре працюють для актив-
них відвідувачів, проте застосування нових підходів, зокрема, концепції по-
треби станів, значно збільшує зацікавленість користувачів. Інноваційні ме-
тоди івент-маркетингу найкраще застосовувати для привернення уваги 
нової потенціальної читацької аудиторії. ЦНБ має досвід використання влас-
них успішних нетрадиційних подій і вдало співпрацює при організації та 
проведенні міських і державних заходів. Такий досвід свідчить про перетво-
рення біб ліо тек у відкритий творчий простір для широкої аудиторії.

Ключові слова: університетська біб ліо тека, користувач, читач, концепція по-
треби станів, читання, подія, маркетинг, івент-маркетинг. 

Останні декілька десятиліть біб ліо текам доводиться серйозно конкурувати 
з електронними засобами соціальних комунікацій, які хоча й роблять інформа-
цію доступною, проте неймовірно спрощують, а інколи й спотворюють її сенс. 
Зберігаючи відданість основним галузевим принципам і завданням, біб ліо теки 
як «інформаційний, культурний, освітній заклад» [7] вимушені не тільки доко-
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рінно змінювати власні технологічні процеси й методи обслуговування, а й до-
кладати немало зусиль для привернення уваги користувачів. Як неможливо за-
раз уявити сучасну біб ліо теку без комп’ютерної техніки, бездротового Інтерне-
ту, електронних ресурсів, так само неможливо сьогодні ефективно працювати 
без інструментарію маркетингових комунікацій. 

Окреслена проблемна ситуація привертає увагу як українських дослідників, 
так й іноземних вчених. Першість у розробці концепції маркетингу для біб ліо-
тек належить англійському біб ліо текознавцю Б. Кроніну, що згодом була роз-
винута й доповнена групою німецьких вчених на чолі з П. Борхардом [2]. Вико-
ристання елементів маркетингу в загальній бібліотечній царині були розгляну-
ті в працях Ж. Самохіної, І. М. Суслової, Я. О. Хіміч [8, 11, 12]. Розвиток ідей 
щодо використання класичних маркетингових заходів у біб ліо теках навчаль-
них закладів знайдемо у книжці Б. Метью (B. Mathews) «Маркетинг сучасної 
академічної біб ліо теки» [13]. Оскільки використання маркетингового інстру-
ментарію в бібліотечній діяльності вже майже не викликає сумніву, то праців-
ники сучасних біб ліо тек змушені слідкувати за розвитком та нововведеннями 
цієї сфери економічної діяльності та застосовувати їх у власній практиці. Од-
ним із таких ефективних нововведень можна вважати створення й організацію 
особливих тематичних подій, що має назву івент-маркетинг (event-marketing). 
Хоча навряд чи сама ідея щодо створення особливих подій на заздалегідь зада-
ну тему видається аж надто новою, але як специфічна методологія створення 
позитивного іміджу товару/бренду застосовується відносно недавно. Виник-
нення івент-маркетингу як самостійної галузі пов’язують з ім’ям американки 
Л. Хіггісон [10]. Мета цієї статті полягає в тому, щоб розглянути досвід Цен-
тральної наукової біб ліо теки Каразінського університету у використанні комп-
лексного методу маркетингових комунікацій івент-маркетингу для створення 
привабливого іміджу біб ліо теки та привернення читацької уваги. 

Може здатися, що біб ліо теки навчальних закладів, а особливо університет-
ські біб ліо теки, знаходяться у привілейованому становищі в порівнянні з біб-
ліо теками публічними, оскільки їм немає потреби займатися додатковим пошу-
ком користувачів. Чи так це насправді? Кожного нового навчального року від-
бувається зміна студентських поколінь, отже, кількість відвідувачів біб ліо теки 
залежить від щорічної вступної кампанії, яка є показником успішності началь-
ного закладу. Проаналізувавши склад користувачів у ЦНБ ХНУ імені В. Н. Ка-
разіна, можемо зазначити, що кількість постійного контингенту від загаль-
ної кількості користувачів становить біля 14 %, а решта користувачів повніс-
тю оновлюється впродовж 5 років. Серед них близько 20 % змінюється щоріч-
но. Оскільки університетська біб ліо тека має на меті забезпечення інформацій-
них потреб саме студентів та працівників навчального закладу, то така ситуація 
приховано обмежує так би мовити «вербувальну діяльність» самої біб ліо теки 
і зменшує можливості впливати на кількість користувачів, це по-перше. По-
друге, слід відзначити загальне зниження, з різних причин, зацікавленість у чи-
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танні, особливо книжок, навіть серед університетської аудиторії. Перевага на-
дається відео- або аудіопродукції, що підтверджується ростом популярності ау-
діокниг. [З появою підкастів, радіо в автомобілях і вдома, аудіокниги відчува-
ють удар у популярності. За словами Goodreader, аудіокниги є сегментом видав-
ничої індустрії, що найбільше зростає: 43 000 нових аудіокниг було випущено 
в 2015 р. порівняно з 36 000 в 2014 р., до 20000 в 2013 р. Видавці вважають, що 
легкість прослуховування аудіокниг у будь-якому місці приваблює спожива-
чів. URL: https://biggggidea.com/practices/publishing-contemp-art. – прим. авт.]. 
Як наслідок – недостатня зацікавленість ресурсами біб ліо теки. Розглянемо де-
тальніше цю ситуацію. 

Дійсно, всі першокурсники отримують читацький квиток і стають користу-
вачами біб ліо теки. Але чи стають вони активними читачами, які повною мірою 
використовують можливості бібліотечних ресурсів задля реалізації академіч-
ної свободи чи просто власної допитливості? На жаль, далеко не всі. Проб лема 
ігнорування бібліотечних ресурсів полягає не тільки в конкуренції телемедій-
них чи відкритих мережевих джерел інформації, що забезпечуються Інтернет-
технологіями. Як показує досвід, частина студентів не звертається до біб ліо-
теки, бо не отримала рекомендацій щодо переплачених електронних ресурсів, 
баз даних, наявної літератури від викладача. Прикро, що не тільки у студентів, 
але й у викладачів феномен біб ліо теки може асоціюватися з культурним рари-
тетом, де навряд чи можна знайти актуальну інформацію. Крім цього, завжди 
існує незначна частина студентства, яка не надто сумлінно відноситься до на-
вчання, і якщо раніше в добу «до-Інтернет-технологій» їм рано чи пізно дово-
дилось звертатись до бібліотечних фондів, нехай в останню хвилину перед ек-
заменом, то нині таку функцію дуже часто виконують відкриті ресурси невери-
фікованого контенту.

Біб ліо теки ніколи не були сторонніми спостерігачами, вони завжди докла-
дали зусиль задля активізації читацького інтересу та збільшення відвідувань. 
Особлива відповідальність покладається на працівників університетської біб-
ліо теки, з огляду на постійну плинність складу користувачів, як було вказано 
раніше. Але сучасна ситуація, як ми вже зауважували, ще більш загострилася, 
що ускладнює досягнення ефективного результату класичними методами ро-
боти, такими, як ознайомчі лекції, екскурсії біб ліо текою, он-лайн консультації 
та інше. Ці методи добре працюють і орієнтовані на категорію користувачів, 
які вже зацікавлені й бажають працювати з бібліотечними ресурсами. До речі, 
такі користувачі також потребують певної уваги, яка б враховувала їх потре-
би й побажання в організації бібліотечного простору чи годин обслуговуван-
ня. Автор книжки про стратегії в академічний бібліотеці Б. Метью (B. Mathew) 
сміливо рекомендує забути все, що нам відомо про біб ліо теку, й звернути ува-
гу на те, як студенти спілкуються, відпочивають, усамітнюються, а не тільки 
навчаються. Це дасть змогу організувати роботу біб ліо теки таким чином, щоб 
реалізовувати маркетингову концепцію потреби станів (concept of need states) 
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[10, с. 25], коли споживач отримує, власне, не просто конкретний продукт у 
вигляді інформації, документів тощо, а саме той психологічний і ментальний 
стан, який йому необхідний у той чи інший період часу. Це може бути не тільки 
особливий режим роботи під час сесії, так і новаторські послуги під час кані-
кул, святкових днів, мебльовані зони відпочинку і т. д. Не тільки новаторський, 
але й оригінальний метод залучення студентів до відвідування біб ліо теки по-
чали застосовувати в ЦНБ з минулого року – це гра на фортепіано. Показово, 
що студент, якому дозволили виконувати музичні твори в бібліотеці (звичайно, 
з дозволу присутніх читачів, характерно, що ніхто не заперечував), регулярно 
відвідує біб ліо теку, користується всіма інформаційними ресурсами й постій-
но приводить своїх однокурсників. Таким чином, реальний крок назустріч по-
бажанням користувачу дозволив, з одного боку, досягти студенту-користувачу 
комфортного душевного стану, що втілює концепцію потреби станів, а з іншо-
го боку, неочікувано подарував бібліотеці волонтера-пропагандиста бібліотеч-
них ресурсів на одному із факультетів університету. 

Враховуючи різноманітність причин неналежного відвідування біб ліо теки 
і потенційних потреб майбутніх користувачів, щоб збільшити кількість заці-
кавлених і справді активних відвідувачів як серед студентства, так і серед ви-
кладацького колективу, біб ліо теки навчальних закладів повинні використову-
вати весь інструментарій маркетингових комунікацій, щоб охопити максималь-
но широку аудиторію. Пройшовши період палких дискусій з приводу доціль-
ності й сумісності понять «біб ліо тека» і «ринок», що невіддільні від уявлень 
про маркетингові комунікації, поетапно біб ліо теки дійшли розуміння, що мар-
кетинг в цілому – це, насамперед, інноваційна діяльність. Міжнародна феде-
рація бібліотечних асоціацій (International Federation of Library Associations), 
починаючи з 2002 р., щорічно присуджує міжнародну премію з бібліотечно-
го маркетингу за реалізацію креативних творчих ідей у бібліотеці. Одним із 
найбільш ефективних засобів, пов’язаних із ментальними станами споживача, 
що дозволяє охопити максимальну аудиторію є відносно новий напрям взаємо-
дії з користувачем – івент-маркетинг (event-marketing). Таким чином, оскіль-
ки ефективність інструментарію маркетингу вже не викликає сумніву, тож дій-
сно, чому б не використати потенціал заохочення і формування лояльності, го-
ворячи мовою маркетологів, кінцевого споживача до академічної структури, а 
не комерційного бренду? 

За визначенням спеціалістів, івент-маркетинг – це «ситуація занурення в 
емоцію» [9, с. 517], налагодження емоційного контакту з потенційними спожи-
вачами. У світі, де кожен воліє обирати, що йому до вподоби, біб ліо тека отри-
мала чудовий засіб, так би мовити, сподобатися користувачу і відчинити двері 
у світ професійних знань. Події, які організовує Центральна наукова біб ліо тека 
ХНУ імені В.Н. Каразіна мають як розважально-пізнавальний характер, так і 
ставлять перед собою серйозні академічні цілі. Засоби івент-маркетингу дають 
можливість бібліотеці не тільки неординарно організовувати традиційні кон-
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ференції, презентації та ін., а й створювати вигадані події, що викликають ши-
рокий суспільний резонанс і благотворно впливають на імідж біб ліо теки. 

На перший погляд, розважальні заходи не надто сумісні з академічною су-
ворістю бібліотечних стін. Хоча ще з часів античності найвидатніші інтелекту-
али відносили розваги до соціально корисної діяльності, яка робить громадян 
щасливими, а це, на думку Арістотеля, запорука істинної держави [1, с. 109]. 

Саме з метою зробити щасливими відвідувачів проводиться «32 травня» – 
захід, що вже став традиційним у ЦНБ. Вже багато років теплі зв’язки підтри-
мує ЦНБ з Музеєм барона Мюнхгаузена у Латвії. Свято «32 травня» проходить 
у Латвії в день відкриття музею улюбленого всіма барона. Цей чудовий вигад-
ковий день, який подарувала нам ця незвичайна особа, на жаль, має ще одну 
унікальну властивість: він починається й одразу закінчується. Тим цінніші по-
дії, що пов’язані з цією датою. 

Істинну правду і трохи фантазії продемонстрували читачам і гостям співро-
бітники університетської біб ліо тек, – так відзначали українські журналісти ще 
у 2007 р., коли писали про виставку «Майстер імпровізації – барон Карл Фрі-
дріх Ієронім фон Мюнхгаузен», яка експонувалася в Каразінському універси-
теті. Виставка була організована музеєм барона Мюнхгаузена, що знаходить-
ся у садибі Дунте, Лієпупської волості Латвії, де пройшли його найкращі роки 
з коханою дружиною Якобіною і тоді Латвійською академічною біб ліо текою 
(м. Рига) [зараз Латвійська академічна біб ліо тека входить до структури Лат-
війського університету і має назву Академічна біб ліо тека Латвійського універ-
ситету – прим. авт.] та викликала фурор не тільки в Харкові, а й в усій Украї-
ні. Виставки, присвячені цій чудовій особі, вже відкривалися в ряді країн, але 
в Україні така виставка проходила вперше. Організатори майстерно створили 
дух імпровізації і свободи [4, с. 167]. Експозицію в університеті відвідало ба-
гато харків’ян і для багатьох з них стало великою несподіванкою реальне існу-
вання барона Мюнхгаузена. Найдивовижне в цій історії те, що напередодні від-
криття виставки в фондах біб ліо теки при проведенні чергового щорічного пе-
реобліку рукописів було виявлено кілька недописаних сторінок якогось доку-
мента, які при розшифровці виявилися частиною листа барона Карла Йерони-
ма фон Мюнхгаузена про його перебування у Харкові. Зараз можемо конста-
тувати, що така легенда, за принципами івент-маркетингу, є просуванням ін-
тересів компанії за допомогою будь-якої значимої події: реальної або вигада-
ної, створеної спеціально для конкретного заходу. Адже маркетинг подій – це 
комплекс спеціальних заходів і акцій, здатних не тільки запам’ятатися, але в 
ряді випадків стати новиною. Телебачення, радіо, Інтернет вибухнули новина-
ми про виставку барона. Репортаж з відкриття виставки транслювали практич-
но всі телевізійні канали, у т. ч., Перший український національний канал, га-
зети опублікували розгорнуті статті з фотографіями. Сторінки Інтернету рясні-
ли повідомленнями про виставку, де правда перемежовувалася з вигадкою і мі-
фами, і вже ніхто не знав, де починається істина, а де закінчується легенда. Ви-
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ставку відвідала велика кількість користувачів, а лист барона викликає незмін-
ний інтерес у гостей біб ліо теки і зараз.

У 2015 р. виповнилася 295 років від дня народження барона, десятирічний 
ювілей святкував Музей барона. У рамках традиційного заходу ЦНБ було про-
ведено прес-конференцію з бароном, яка пройшла одночасно в Харкові і в Дун-
те (так буває), учасники із Харкова мали можливість здійснити віртуальну екс-
курсію Музеєм в Латвії у реальному часі, а також обговорити користь читання 
на круглому столі за темою «Pro captu lectoris habent sua fata libeli: читання книг 
та їх сприйняття» з професором Л. В. Стародубцевою. Письменники-фантасти 
Олді обговорювали з читачами тему «Провісники мимоволі»; під час зустрічі 
були оголошені підсумки літературного конкурсу короткого оповідання «Ман-
друючи стежками барона Мюнхгаузена». Пройшла також зустріч з науковим 
співробітником НДІ астрономії І. Г. Слюсаревим за темою «Загадковий космос, 
який нас оточує»: відомо, що на честь барона названо астероїд 14014 відкритий 
у 1994 р. [6]. Цей різноманітний захід, присвячений барону, було підтримано 
Посольством Латвії в Україні, яке надало інформаційні матеріали про країну. 

Вже багато років, починаючи з 2008 р., за ініціативи Балтійської міжнарод-
ної академії (м. Рига) спільно з ЦНБ проходять семінари під загальною назвою 
«Різноманіття культур». У 2017 р. такий семінар пройшов у режимі скайп-
конференції з фахівцями Каразінського університету і Балтійської міжнарод-
ної академії за темою «Реальність минулого: культурні місця пам’яті», де обго-
ворювалася також тема «32 травня».

До Всесвітнього дня книги й авторського права та Дня англійської мови 21 
квітня 2016 р. було організовано захід «Пікнік на узбіччі, або Мандруюча біб-
ліо тека». У холі першого поверху Головного корпусу університету експонува-
лися цікаві книжково-ілюстративні виставки, була організована миттєва вида-
ча наукової, навчальної, художньої літератури, проводилися консультації з ви-
користання електронних ресурсів та ресурсів Інформаційного Центру «Вікно 
в Америку». Відвідувачі отримали унікальну можливість побачити рідкісні ви-
дання з фонду відділу книжкових пам’яток – перше друковане видання Ев-
кліда у перекладі математика-астронома Джованні Кампано «Елементи геоме-
трії» (Венеція, 1482) та книгу-травник Леонарта Фукса, надруковану в Базелі 
1543 р., з описом п'яти сотень лікарських рослин із малюнками, вручну розфар-
бованими аквареллю. На заході також відбулися презентація книги О. Нікола-
єнко «Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст.: громадське і приватне життя». До заходу була приурочена й зу-
стріч із головою Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова, 
на якій представникам біб ліо тек вищих навчальних закладів Харкова переда-
ли в дар третє видання видатного фінансиста, професора політичної економії 
Дублінського університету, президента Британської Асоціації з розвитку на-
уки, члена першої Ради Королівського економічного товариства і члена Бри-
танської академії Ч. Ф. Бастейбла «Общественные финансы». Відвідувачам 
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запам’яталася творча зустріч з відомою вірменською поетесою Анаіт Саркі-
сян «Нет крыльев, но взлетаю ввысь». Подія була висвітлена у місцевих ЗМІ.

Можливості івент-маркетингу в бібліотечній царині передбачають залучен-
ня біб ліо теки до подій, що відбуваються за межами університету. Така наго-
да випала, коли традиційний міський харківський фестиваль «День однієї ву-
лиці» відбувався на вулиці Університетській, де розміщується історична будів-
ля ЦНБ. Фестиваль здійснювався за підтримки Харківської міської ради, аген-
ції USAID та в межах проекту «Тижні Німеччини у Харкові» за ініціативи По-
сольства Німеччини. Цей соціокультурний проект, що об’єднує історію міста, 
культуру і творчість, спрямований на збереження історії Харкова, знайомство з 
унікальним різноманіттям центральних вулиць, поліпшення туристичної при-
вабливості, формування позитивного іміджу міста. Під час заходу біб ліо текою 
було організовано й проведено 20 тематичних екскурсій з історії університет-
ської біб ліо теки. Приміщення філії ЦНБ відкрило свої двері для близько 800 
відвідувачів. Безумовно, це сприятиме формуванню позитивного іміджу уні-
верситетської біб ліо теки.

Постійним генератором ідей, а значить і подій, є структурний підрозділ ЦНБ 
ХНУ імені В. Н. Каразіна Інформаційний Центр «Вікно в Америку». Яскравим 
культурним заходом центру «Вікно в Америку» стала програма «Американ-
ські мюзикли в бібліотеці». Програма була організована за підтримки Посоль-
ства Сполучених Штатів Америки в Україні та передбачала цілу низку цікавих 
заходів, пов’язаних між собою темою мюзиклів. Урочисте відкриття супрово-
джувалося музичним привітанням від акторів Харківського державного ака-
демічного театру музичної комедії, які виконали популярні арії з відомих мю-
зиклів. Кінознавець В. Миславський та доцент філософського факультету уні-
верситету Д. Петренко прочитали декілька лекцій, присвячених різним періо-
дам розвитку такого цікавого жанру як мюзикл. У рамках програми професо-
ром університету Л. Стародубцевою було створено відеоролік «Бібілотека у 
стилі мюзиклу», у зйомках якого брали участь як студенти університету, так і 
біб ліо текарі. Таки заходи привертають увагу користувачів, які з задоволенням 
їх відвідують. Можна ще згадати «Ніч у бібліотеці», тематичні «Афінські вечо-
ри» що проходять за ініціативи Харківського міського товариства греків «Гелі-
ос», «Танці у бібліотеці», «Різдвяні зустрічі» Дні національних культур та ба-
гато іншого [5].

Центральна наукова біб ліо тека Каразінського університету сповнена ідей і 
намірів їх реалізовувати. Висновки, яких можна дійти на підставі власного до-
свіду, свідчать про те, що в новій реальності роль біб ліо тек як публічних, так 
і університетських повинна кардинально змінюватися. Біб ліо теки XXI ст. ста-
ють інтерактивним місцем спілкування біб ліо текарів та користувачів, відбува-
ється трансформація з місця для книжок в місце для людей. Біб ліо теки – це вже 
не вишукано-інтелектуальний анклав, а відкритий простір для розвитку креа-
тивності і процесу творення не тільки в межах власного навчального закладу, а 
й у просторі міста, регіону, держави.
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На історичному логотипі Центральної наукової біб ліо теки Харківського 
національного університет імені В. Н. Каразіна проголошено латинський ви-
слів «NIHIL DESPERARI», що означає – «Ніколи не здавайтесь!» Згадаємо 
один з принципів життя одного з засновників кампанії «Apple» Стіва Джоб-
сса, що звучить коротко так: «Йдіть за покликом свого серця, робіть те, що по-
справжньому подобається, не зупиняйте пошуки, ніколи не здавайтесь!» [3]. 
Завдяки впровадженню івент-маркетингу в діяльність біб ліо теки, з’являється 
унікальна можливість налагодження емоційного контакту з читачами. Кожна 
подія, яка проходить у бібліотеці, повинна бути організована таким чином, щоб 
наладжувати новий контакт з читачем і чим більше таких контактів, тим більш 
його зацікавленість і прихильність до біб ліо теки!
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В статье рассматривается проблема отношения читатель-библиотека в уни-
верситетской библиотеке и анализируются возможности маркетинговых ком-
муникаций для привлечения студенческого сообщества к активному пользо-
ванию библиотечными ресурсами. Рассматривается опыт ЦНБ ХНУ имени 
В. Н. Каразина в сочетании новейших элементов ивент-маркетинга и тради-
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Summary
This article is dedicated to the problem of relationship between reader and the 
university library. Features of visitors of the Central Scientific Library of the V.N. 
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Karazin Kharkiv National University. This article describes methods of acquiring 
information, which are preferred by contemporary readers. It is stated that university 
library is forced to find ways of increasing number of active users. For this pur-
pose, CSL’s experience in connecting the newest elements of event-marketing and 
traditional events of cultural and educational activities is considered. It is ascertained 
that traditional methods work fine with active visitors, although the usage of the new 
approaches, for instance, the concept of need states, greatly increases user’s interest. 
Innovative methods of the event-marketing are best applied for attracting attention 
of new potential readers. CSL has an experience of using it’s own successful 
untraditional events as well as successfully cooperating with governmental 
institutions in organisation and conduction of various events. This experience 
denotes that libraries change into an open creative space for wide audience.

Key words: university library, user, reader, concept of need states, reading, event, 
marketing, event-marketing.
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ТАНЦІ КРАПЕЛЬ НА ВОДІ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЙКІДО 
АБО  РОЗВИТОК «LIBRARY PUBLISHING» У ВНЗ УКРАЇНИ

Біб ліо теки, що займаються цифровою видавничою діяльністю, порівняно з 
краплями, що танцюють на нестійкій поверхні води. Ніби використовуючи 
філософію айкідо, біб ліо теки перенаправляють негативну, агресивну енергію 
ворожого впливу на свою користь і створюють танцювальну гармонію рухів – 
проект «Library Publishing». Розглянуто діяльність університетських біб ліо тек 
світу в напрямі «Library Publishing». Біб ліо теки ВНЗ України, ґрунтуючи власні 
публікаційні стратегії й сервіси на досвіді своїх зарубіжних колег, стрімко на-
рощують потенціал для масового впровадження цифрового бібліотечного ви-
давництва в практику діяльності. За думкою автора, саме видавничі сервіси, 
засновані на цифрових моделях і ресурсах відкритого доступу, здатні забез-
печити реальну допомогу біб ліо тек своїм вишам в умовах кризового ста-
ну економіки та військових дій на Сході України. Доведено, що біб ліо теки 
ВНЗ України протягом 2014–2017 рр. демонструють надзвичайну активність 
у наданні послуг бібліотечного видавництва. Згідно з попередніми загальни-
ми результатами всеукраїнського дослідження «Сервіси «Library Publishing» 
у ВНЗ України» (трав.–черв. 2017 р., 111 біб ліо тек-респондентів) сервіси 
бібліотечного видавництва на сьогодні: а) окремий напрямок роботи – 23,4 % 
біб ліо тек; б) окремі послуги – 30,6 %; в) не практикуються, але плануються – 
36 %; г) не практикуються та не плануються – близько 10 %. У статті надано 
трактування філософії «Library Publishing». 

Ключові слова: наукові біб ліо теки, біб ліо тека ВНЗ, Library Рublishing, нау-
кова публікація, біб ліо тека як видавець, сервіси бібліотечного видавництва, 
е-журнал, філософія Library Рublishing,

Глобальний рух за відкритий доступ до знань має величезний вплив на 
науково-освітню діяльність вищих навчальних закладів. Серед найважливі-
ших чинників, які обумовлюють розробку сучасних стратегій розвитку ви-
шів, – формування нової інфраструктури наукових комунікацій, відкритий до-
ступ до наукових публікацій і первинних наукових даних, а також удосконален-
ня існуючих та альтернативних показників вимірювання науки. У відповіднос-
ті з новими стратегіями розвитку своїх ВНЗ і сучасними запитами користува-

© Т. О. Колесникова, 2017
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чів наукові біб ліо теки змінюють застарілі моделі діяльності. Саме вони кида-
ють виклик статус-кво, не тільки модернізуючи окремі традиційні технологічні 
процеси бібліотечно-інформаційної діяльності, але й вводячи абсолютно нові, 
що базуються на сучасних комп’ютерних і комунікаційних технологіях. Безу-
мовно, кидаються виклики і статус-кво застарілій бібліотечній філософії, яка 
осмислювала в основному накопичення якомога повнішого та якісного інфор-
маційного ресурсу в своїх локальних фондах [20].

Серед заходів, що забезпечують діяльність університетських біб ліо тек світу 
в запровадженні нових форм створення, зберігання та поширення «інтелекту-
ального капіталу» науки й забезпечення до нього стійкого доступу, стали кро-
ки в напрямі «Library Publishing» (Бібліотечне видавництво). 

За думкою автора, саме сервіси бібліотечного видавництва, засновані на мо-
делях і ресурсах відкритого доступу, здатні забезпечити реальну допомогу біб-
ліо тек своїм вишам в умовах кризового стану економіки та військових дій на 
Сході України. 

Якщо використовувати засоби художнього увиразнення мовлення, то хоті-
лось би порівняти впровадження видавничих сервісів у біб ліо теках ВНЗ Укра-
їни (у сьогоднішній надзвичайно складний час) із танцями крапель на хиткій 
і нестійкій поверхні води. Краплі, маючи різний діаметр, вагу, швидкість па-
діння, траєкторію руху під впливом вітру, не рухаються синхронно й ритміч-
но. Перша крапелька падає, наче несміливо. Але, торкаючись водного глянцю, 
вона малює свій візерунок. Інші краплини дощу – більш енергійніші й впевне-
ніші. І кожна з них розпочинає власний танець на мінливій поверхні. 

Наче краплі, біб ліо теки ВНЗ України намагаються зберегти рівновагу та 
втриматися на поверхні бурхливого водяного потоку, спричиненого кризою, ві-
йною, трансформацією освіти та науки, падінням інтересу до читання. І в той 
же час складається враження, що біб ліо теки використовують філософію айкі-
до, перенаправляючи негативну, агресивну енергію ворожого впливу на свою 
користь і створюючи гармонію рухів – танець, який може бути повільним валь-
сом або енергійною сальсою. І такі танці – це нові сучасні бібліотечні проекти, 
серед яких особливе місце займає «Library Publishing».

Щоб навчитися розуміти й сприймати ці танці крапель-біб ліо тек, потрібно 
уважно спостерігати за танцівниками, вивчати їх рухи та можливий діапазон 
енергійності, креативності, компетентності, тобто аналізувати практичну реа-
лізацію напряму із сучасного бібліотечного видавництва. 

Втім у вітчизняній фаховій літературі питанню вивчення різноманітних ас-
пектів «Library Publishing» як нового напряму діяльності біб ліо тек приділено 
поки що недостатньо уваги. Крім того, невідомим є масштаб реалізації дано-
го напряму в Україні.

Мета дослідження – вивчення сьогоднішнього стану розвитку руху «Library 
Publishing» як нового інструментарію наукової комунікації у вищих навчаль-
них закладах України.
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Методика проведення дослідження передбачала: а) вивчення історії та пе-
редової практики із розвитку «Library Publishing» у світі на основі аналізу фа-
хової літератури; б) розгляд деяких особливостей реалізації проекту «Library 
Publishing» у науково-технічній бібліотеці Дніпропетровського національно-
го університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (НТБ 
ДНУЗТ); в) оприлюднення попередніх загальних результатів всеукраїнсько-
го дослідження «Сервіси «Library Publishing» у ВНЗ України» (трав. – черв. 
2017 р.).

Аналіз фахової літератури

Розглядаючи можливість та необхідність широкого впровадження в біб ліо-
теках ВНЗ України сучасного напряму діяльності «Library Publishing», котрий 
фокусується на нових моделях наукової комунікації (репозитаріях, е-журналах, 
е-конференціях, е-монографіях та ін.), автор звертається до наступних дефіні-
цій цього терміну:

– «набір заходів, що проводяться в біб ліо теках університетів і коледжів для 
підтримки створення, розповсюдження та керівництво наукових, твор-
чих та/або освітніх робіт», – за визначенням Коаліції біб ліо тек-видавців 
(LPC) [35]. 

– «діяльність, яка забезпечує надання науковою біб ліо текою публікацій-
них послуг» (Library Publishing Services), – за визначенням Вікіпедії [22]; 

– «область створення цифрових (іноді друкованих) колекцій, що швидко 
розвивається» [34, с. 1]. 

До широкого науково-практичного обігу увійшли також дотичні до «library 
publishing» поняття: «publishing libraries», «library as publisher», «library 
publishing services», «library publishing support services» тощо [17, с. 1]. 

Потік документів зарубіжних науковців, присвячений новій ролі наукової 
біб ліо теки як видавця, надзвичайно потужний. Він охоплює різноманіття сер-
вісів і продуктів, використані бізнес-моделі, роль відкритого доступу, кому-
нікативні зв’язки з авторами-науковцями, класичними видавництвами й IT-
фахівцями, успішність проектів за оцінкою користувачів (авторів і кінцевих 
споживачів), ставлення біб ліо текарів до нових видів роботи та ін.

Але для кращого розуміння кола ідей, які лежать в основі дискурсу про біб-
ліо теку як видавця, необхідно звернутись до їх видатного минулого. Найкра-
щою ілюстрацією для цього, на думку автора, є вичерпне дисертаційне дослі-
дження Гордона Максима (Gordon Maxim, 1965), присвячене вивченню бібліо-
течного видавництва у Великобританії з 1600 р. до середини ХХ ст. [27]. Біль-
шість видів друкованої продукції біб ліо тек, починаючи з епохи раннього мо-
дерну, – підготовка друкованих каталогів на власні колекції, списки нових над-
ходжень, бібліографічні та біобібліографічні покажчики, звіти, внутрішні до-
кументи (правила, положення), історія біб ліо теки та ін., є актуальними й сьо-
годні, в т. ч. в Україні [1]. 
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У той же час існують приклади того, що за ініціативою біб ліо текарів мину-
лого (які були переважно науковцями) і в рамках діяльності біб ліо тек окремих 
університетів США, започатковувалися «великі» видавництва. Так, Енн Окер-
сон та Алекс Холзман (Ann Okerson & Alex Holzman, 2015), посилаючись на до-
слідження Пауля Куранта (Paul Courant, 2015) щодо еволюції Library Рublishing 
[15], відмічають наступне: видавництво Університету Каліфорнії, розпочате в 
1893 р., «виросло» з інтересу Daniel Willard Fiske, університетського біб ліо-
текаря та професора північноєвропейської мови, до створення серії наукових 
монографій для обміну аналогічними серіями, виданими іншими університе-
тами [29, с. 3]. Тобто, вже на більш ранніх витках бібліотечної еволюції існува-
ли тісні комунікаційні зв’язки «вчений – біб ліо текар – видавець». 

Ера цифрових технологій не тільки змінила ландшафт наукової комуніка-
ції; вона сприяла виведенню біб ліо тек на провідну роль в розвитку системи на-
укової публікації, в т. ч. за рахунок запуску онлайнових видавничих програм і 
збільшення та урізноманітнення бібліотечних сервісів [2–11, 19, 21]. 

Появу поняття цифрового «library publishing» на початку нового тисячоліття 
(США) пов’язували із наданням біб ліо теками видавничих послуг в межах уні-
верситетських кампусів (Library publishing also known as campus-based publish-
ing). Тобто воно розумілося як «мале» видавництво, видавництво лише вну-
трішніх ресурсів для задоволення потреб спільноти університетського містеч-
ка. Далі завдання ускладнилися, стало необхідно, щоб наукова комунікація уні-
верситетської спільноти із зовнішнім середовищем відбувалась більш гнучко, 
щоб науковій продукції можна було надавати DOI та більш швидко зробити її 
максимально видимою в Інтернеті за допомогою метаданих і пошукової опти-
мізації. Надзвичайний вплив на стрімкий розвиток бібліотечного видавництва 
став мати рух Відкритого доступу до знань [20]. 

Наприклад, поява відкритих програмних забезпечень в рамках проекту 
Public Knowledge Project (2001–2002 рр., DSpace та Open Journal Systems – OJS) 
стимулювали університетські біб ліо теки США до публікаційних експеримен-
тів із організації інституційних репозитаріїв та наукових журналів [17, с. 5]. 

З’явилось визначення поняття «послуги з наукового видавництва» (Schol-
arly publishing services), яке Міжнародна Об’єднана цільова група з компетент-
ностей біб ліо текарів на підтримку електронних досліджень і наукових комуні-
кацій трактує наступним чином [14]:

– Робота з цифровим репозитарієм та партнерство з фахівцями дотичних 
професій для забезпечення збирання, зберігання, опису, доступу, збережен-
ня та розповсюдження цифрового контенту, створеного інституцією та члена-
ми її спільноти. «Організація та супроводження інституційних репозитаріїв» 
(у  США – з 1991 р., в Україні – з 2007 р.); 

– Надання видавничих послуг локально або через розміщення цифрових 
видавничих платформ для публікації журналів, монографій, матеріалів конфе-
ренцій та інших робіт оригінальної наукової діяльності викладачів і студентів. 
«Бібліотечне видавництво» (у США – з 2001 р., в Україні – з 2011 р.). 
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Karla L. Hahn, підводячи підсумки дослідження, проведеного в 2007 р. Асо-
ціацією наукових біб ліо тек США (ARL) із метою вивчення ефективності нових 
бібліотечних видавничих послуг (Library Publishing Services) [18], вказує, що 
публікаційні ініціативи біб ліо тек стають нормою в Північній Америці (США і 
Канаді); більш актуальним є питання про те, які види послуг біб ліо тека надає 
зараз і планує надавати в майбутньому [18, с. 6]. Дослідження 2010–2011 рр. 
[24], проведене біб ліо теками Університету Пердью (Purdue University), Техно-
логічного інституту Джорджії (Georgia Institute of Technology) та Університе-
ту штату Юта (University of Utah), підтвердило, що в публікаційній діяльнос-
ті університетських біб ліо тек Північної Америки існує три види реалізованих 
видавничих проектів: журнали відкритого доступу, матеріали конференцій, на-
укові монографії. 

Затребуваність послуг бібліотечного видавництва науковими спільнотами 
університетів США та Канади була надзвичайно високою та призвела до стрім-
кого їх поширення. Для підтримки бібліотечного видавництва в 2013 р. було 
створено Коаліцію біб ліо тек-видавців (LPC), що об’єднала майже 60 академіч-
них біб ліо тек Північної Америки. У 2017 р. до LPC, згідно даних щорічного 
«Library Publishing Directory», входять уже 118 біб ліо тек зі всього світу [23]. На 
жаль, жодна наукова біб ліо тека України, яка займається цифровим бібліотеч-
ним видавництвом, у цьому каталозі не представлена. 

Слід підкреслити, незважаючи на те, що витоки цифрового видавництва ле-
жать в площині управління біб ліо теками інституційних репозитаріїв, у наступ-
ному «Library Publishing Directory 2018» не будуть представлені ті біб ліо теки, 
котрі за видавничу діяльність вважають лише розміщення раніше опублікова-
них матеріалів у цифровому архіві та управління ними. Перевагу буде надано 
біб ліо текам-видавцям, діяльність яких передбачає переважно виробничі про-
цеси публікації оригінальних робіт (що раніше не були опубліковані) із засто-
суванням процесів рецензування чи заходів із розширення інституціонального 
бренда до опублікованого контенту.

Крім того, LPC розпочала співпрацю з Директорією журналів відкритого 
доступу (DOAJ). Протягом 2017/2018 н. р. цільова група з представників LPC 
буде оцінювати потреби спільноти LPC, пов’язані з DOAJ, надавати рекомен-
дації. Консультативна служба DOAJ, в свою чергу, буде проводити навчання та 
постійну підтримку членів LPC [30]. 

Директори біб ліо тек сфери вищої освіти Великої Британії об’єднались для 
участі в дослідницькому проекті щодо визначення перспектив розвитку но-
вої університетської преси та ролі в цьому біб ліо тек. Попередній звіт, пред-
ставлений на конференції LIBER у червні 2016 р., є надзвичайно позитивним 
для можливого зростання в академічній спільноті впливу біб ліо тек як видав-
ців [33]. 

Науковці Великої Британії вважають за необхідне створення в державі ко-
аліції, аналогічній Library Publishing Coalition у Північній Америці, а першим 
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кроком для цього може бути проведення конференції Великобританії та кра-
їн Європи. Так, вчені британських університетів UCL, Cardiff і White Rose, на-
полягають, що настав час підтримати бібліотечне видавництво у Великобри-
танії [26]. 

Треба відмітити наявність у Library Publishing своєрідної бізнес-моделі, яка 
насамперед спирається на субсидування з бібліотечного бюджету, а не працює 
на відшкодування витрат або отримання прибутку від діяльності [2, 4, 21]. 

При цьому бізнес-модель у видавництві розуміється як послідовність робо-
чих процесів і процесів, які об’єднуються для виробництва книг, журналів або 
звукозаписів, на постійній основі для значної аудиторії [25, с. 5]. 

Підсумовуючи огляд літератури щодо розвитку світового руху Library 
Publishing, звернемось до досвіду університетських біб ліо тек Південно-
Африканської республіки, які, видаючи журнали, монографії, підручники від-
критого доступу, впевнені, що видавничі послуги стають мейнстрім-сервісом 
бібліотечної діяльності, швидко замінюючи традиційні послуги, наприклад, 
довідкові [31, c. 9]. 

Еволюційний шлях наукових біб ліо тек продовжується, щоб сприймати-
ся дослідниками як відкритий симпозіум для сприяння пошуку та обміну в 
рамках академічної спільноти, екосистеми мета-біб ліо теки для забезпечення 
потужного потенціалу співпраці й довіри до знань для забезпечення міцного, 
безбар’єрного доступу до всіх досліджень [28]. 

Більш детально еволюцію бібліотечних видавництв в університетах сві-
ту було розглянуто Т. О. Колесниковою під час авторського вебінару «Серві-
си «Library Publishing» в університетських біб ліо теках світу та України» на 
YouTube 22.02.2017 р. [10]. 

В Україні перші теоретичні та практичні кроки в напрямі опанування на-
уковими біб ліо теками видавничої діяльності було зроблено: в 2007 р. – з ор-
ганізації та управління репозитаріями; з 2010–2011 рр. – з видання журналів 
[2–4, 7, 8, 11]. Сьогодні вже можна з упевненістю сказати, що широка підтрим-
ка біб ліо теками ВНЗ України моделі діяльності «Library Publishing», заснова-
ної на філософії відкритого доступу, є свідомим кроком у напрямку дієвої під-
тримки як інформаційного забезпечення наукових досліджень, так і сприяння 
обміну науковими відкриттями та ідеями. 

Така впевненість ґрунтується на фактичній інформації, яка ілюструє зрос-
тання в державі негативної тенденції із зменшення можливості якісного за-
безпечення біб ліо теками вишів навчально-наукової діяльності. Так, згідно да-
них Н. Якуніної, в мережі біб ліо тек ВНЗ України державної форми власнос-
ті (195 біб ліо тек) кількість отриманих журналів на кінець 2016 р. скоротилась 
на 554886 у порівнянні з 2015 р. Крім того, якщо у 2015 р. кількість біб ліо тек, 
які не мали фінансування на передплату періодики складала 16 (із 179), то у 
2016 р. – 46 (із 149) [12]. 

Саме тому не можу погодитись із думкою знаного на весь світ біб ліо текаря 
Джеффрі Білла (Jeffrey Beall), автора списків «хижацьких» видавців і журналів 
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(після раптового закриття даного проекту в січні 2017 р., в липні цього ж року 
Білл розпочав новий проект), який є активним противником відкритого досту-
пу, вважаючи його руйнівним для наукового співтовариства [16]. При цьому 
біб ліо текарів, які підтримують відкритий доступ, Д. Білл (із негативним під-
текстом) називає «воїнами соціальної справедливості», які зраджують акаде-
мічну спільноту. Можливо, коли живеш і працюєш в економічно розвиненій 
країні, де і біб ліо теки, і дослідники завжди мають кошти для купівлі доступів 
до наукових статей, важко зрозуміти бажання дослідників і біб ліо текарів із бід-
них країн теж долучитися до оперативної сучасної наукової інформації. Так, 
журнали відкритого доступу мають багато недоліків, але чи всі традиційні на-
укові журнали досконалі? Але Відкрита наука має величезний потенціал для 
зміни виробництва і поширення наукових знань на краще. І переважна біль-
шість редакцій журналів відкритого доступу наполегливо працюють над відпо-
відністю видань світовим стандартом, особливо – наукової експертизи статей, 
етичної складової публікацій. Тому, шануючи Д. Білла і значущість його робіт, 
хотілось би побажати: «Колего! Іноді, щоб побачити світло, достатньо просто 
змінити кут зору».

Біб ліо теки ВНЗ України, розуміючи, що цифрове середовище і цифрові тех-
нології й надалі змінюватимуть ландшафт наукової комунікації, свідомо ухва-
люють рішення про розширення засобів виконання свої місії – підтримки ви-
шів у процесах створення, збереження та поширення знань. Вони включають у 
коло своєї діяльності онлайнові видавничі програми, які досліджують та удо-
сконалюють нові моделі наукової комунікації.

У цих ранніх зусиллях як у зарубіжних, так і в українських біб ліо теках, ува-
гу зосереджено на інституційних репозитаріях. Усього в країні 77 репозитарі-
їв, з них – 68 вишівських (в своїй більшості керованих біб ліо теками); основна 
платформа – Dspace. Як правило, контент репозитарію складається із праць, 
вже раніше опублікованих науковцями ВНЗ (тобто не нових оригінальних ма-
теріалів). Нові публікації в основному стосуються бібліотечних видань (покаж-
чиків, путівників, книгознавчих монографій тощо) або препринтів. За даними 
автора статті, в Україні поки що не існує інституційних репозитаріїв як складо-
вої Research Data Management, контент яких складають первинні дослідниць-
кі дані, адміністровані біб ліо теками, що забезпечують їх збирання, зберігання, 
опис, доступ, збереження та поширення. 

Втім традиційні інституційні репозитарії (як елементи нового наукового 
цифрового видавництва), керовані в основному біб ліо теками вишів, продемон-
стрували не тільки якісно побудовану інфраструктуру, але й великий потенці-
ал можливого розвитку публікаційної практики оригінальних, раніш не опублі-
кованих робіт.

Необхідно відмітити, що впровадження нових бібліотечних послуг із під-
тримки наукових публікацій (їх створення, публікація в е-журналах відкрито-
го доступу, розміщення в цифрових архівах, вимір впливу та ін.) є надзвичай-
но актуальними для університетської спільноти України [20, с. 53]. Але публі-
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каційна діяльність вітчизняних університетських біб ліо теки, на відміну від за-
рубіжних, й досі не сприймається науковою спільнотою країни як частина за-
гального споживацького медіа-досвіду.

Деякі особливості реалізації проекту «Library Publishing» у НТБ ДНУЗТ
Розвиток Library Publishing в Україні можна розглянути на прикладі науково-

технічної біб ліо теки ДНУЗТ, яка першою серед біб ліо тек держави на сьогод-
ні опанувала кілька видавничих платформ і випускає різну наукову продукцію: 

▪ З 2009 р. – організація репозитарію eaDNURT (на Dspace; http://eadnurt.
diit.edu.ua/);

▪ З 2012 р. – стає новим учасником у виданні світової університетської нау-
кової періодики (на OJS):

– 2012 р. – журнал «Антропологічні виміри філософських досліджень» 
(AnthropologicaL Measurements of Philosophical Research; http://ampr.diit.
edu.ua/);

– 2013 р. – журнал «Наука та прогрес транспорту» (Science and Transport 
Progress; http://stp.diit.edu.ua/);

▪ З 2015 р. – налаштування сайтів відкритих конференцій на платформі OCS 
[9]:

– 2015 р. – міжнародна конференція «Антропологічні виміри філософських 
досліджень» (http://conf-ampr.diit.edu.ua/);

– 2016 р. – міжнародна конференція «Біб ліо тека університету на новому 
етапі розвитку соціальних комунікацій» (http://conflib.diit.edu.ua/).

▪ З 2017 р. (липень) – тестовий випуск е-монографії (на Open Monograph 
Press). 

Слід відмітити, що бізнес-модель видання е-журналів (як пілотного про-
екту) в ДНУЗТ до 2017 р. була не визначеною. Видавнича діяльність спирала-
ся на спеціальне фінансування університетом (як засновником, видавцем) по-
слуг редакційно-видавничого відділу та безкоштовні послуги біб ліо теки. Але 
відсутність удосконаленої бізнес-стратегії вже після того як пілотний про-
ект пройшов тривалу успішну апробацію, унеможливлює його сталий розви-
ток і масштабованість. Тому, незважаючи на вдалий старт і розвиток проекту, 
бізнес-модель видання журналів відкритого доступу має бути обов’язково при-
йнята. В той же час, на думку автора, прийняття якоїсь довготривалої бізнес-
моделі, враховуючи нестабільний стан економіки України й трансформаційні 
процеси в сфері вищої освіти, може бути поставлено під сумнів. Тим більше, 
що редакція будь-якого журналу розуміє необхідність інновацій та подальшого 
зростання впливовості й успіху видання на світовому рівні, які потребують до-
даткових вкладень. Тому сьогодні можливим для ДНУЗТ є використання такої 
видавничої бізнес-моделі, яка б, маючи університетські субсидії та безкоштов-
ні послуги біб ліо теки, частково покривала витрати на видавництво за рахунок 
авторської моделі оплати. Можливим є й додатковий дохід від продажу друко-
ваних примірників журналу за замовленням (тобто, в невеликих масштабах), 
який може використовуватись виключно на розвиток е-журналу.
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Успішна публікаційна діяльність біб ліо теки ДНУЗТ актуалізувала додатко-
ву кадрову проблему щодо необхідності перерозподілу функцій компетентних 
біб ліо текарів або прийняття нових співробітників (із їх навчанням роботі з но-
вими технологіями). Хоча досі всі численні ініціативи Library Publishing, за-
сновані на відкритому доступі, здійснюються без будь-якого збільшення шта-
ту співробітників.

Позитивним фактором до розвитку проекту «Library Publishing» у ДНУЗТ 
можна назвати відсутність конфлікту інтересів «біб ліо тека – традиційне видав-
ництво». Досконало продумана стратегія дозволила вже на фазі планування 
проекту чітко розподілити обов’язки. Крім того мали місце партнерська етика, 
корпоративна університетська солідарність та переосмислення місії – забезпе-
чити повний спектр бібліотечно-інформаційних і науково-видавничих продук-
тів та послуг для представництва університетської науки в інтегрованому сві-
товому науково-інформаційному просторі [4].

Необхідно підкреслити, що з самого початку реалізації проекту «Library 
Publishing» керівництво НТБ ДНУЗТ не тільки працювало над створенням 
ефекту необхідності біб ліо теки [6]. Значні зусилля весь час докладаються на 
підвищенні репутаційної цінності й біб ліо теки, і ВНЗ, перш за все, зосереджу-
ючись на максимізації впливу якісних публікацій університету в межах між-
народної наукової спільноти й сприянні вільному обміну знаннями. Саме ре-
путаційна цінність, судячи з досвіду зарубіжних біб ліо тек, підтримуючих від-
критий доступ, є важливим аргументом для видавництв, котрі не прагнуть до 
отримання прибутку [32].

Всеукраїнське дослідження «Сервіси «Library Publishing»  
у ВНЗ України»

Для з’ясування реальної картини щодо діяльності біб ліо тек вишів держа-
ви як цифрових видавців, було проведене всеукраїнське дослідження «Сер-
віси «Library Publishing» у ВНЗ України». Термін проведення – з 01.05. по 
18.06.2017 р. Основний метод наукового дослідження – опитування, один із 
найпоширеніших методів отримання інформації.

Опитування проводилося з метою аналізу сучасного стану розвитку бібліо-
течних сервісів у ВНЗ України в напрямі підтримки цифрових моделей наукової 
комунікації, а саме – сервісів бібліотечного видавництва (Library Publishing). 

В опитуванні взяли участь 111 біб ліо тек ВНЗ України III–IV рівнів акреди-
тації різного відомчого підпорядкування. Спосіб збору інформації – опосеред-
коване спілкування шляхом онлайн-анкетування за допомогою Google Forms. 
Інформацію про проведення опитування та посилання на онлайн-анкети було 
надіслано на e-mail всіх біб ліо тек вишів державної форми власності, діяль-
ність яких координується Науковою біб ліо текою Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, а також розміщено на сайті «БібліоСинергія: під-
тримка наукових досліджень» Секції університетських біб ліо тек УБА (http://
bibliosynergy.ula.org.ua/). 
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В ході підготовки дослідження була висунута гіпотеза – послуги цифрового 
видавництва у 2017 р. притаманні 18–20 % відсоткам біб ліо тек вишів України.

Розробка анкети, а також загальна попередня обробка отриманих результа-
тів проводились автором даної статті. Робота з аналізу відповідей респонден-
тів продовжується.

Попередні результати дослідження були представлені 19–21 червня 2017 р. 
на міжнародній науково-практичній конференції «Біб ліо теки вищих навчаль-
них закладів: досвід та перспективи» (м. Одеса, Одеський національний уні-
верситет імені І. Мечникова) [5].

Результати роботи

На основі аналізу літературних джерел, фактів та власного науково-
практичного досвіду можна стверджувати, що філософія Library Рublishing 
осмислює максимальну доступність, безкоштовність, етичну внормованість, 
розширене партнерство з авторами, редакціями та дотичними спільнотами, по-
ліформатність бібліотечних послуг, які надаються на благо своїх університетів, 
розвитку вітчизняної та світової науки компетентними біб ліо текарями.

Загальні попередні результати аналізу відповідей респондентів всеукраїн-
ського дослідження «Сервіси ’’Library Publishing’’ у ВНЗ України» дозволяють 
побачити наступну картину [Іл. 1]. Використання сервісів бібліотечного видав-
ництва у 111 вишах України на сьогодні: а) окремий напрямок роботи – 23,4 %; 
б) окремі послуги – 30,6 %; в) не практикуються, але плануються – 36 %; г) не 
практикуються та не плануються – 9,9 % (0,1 % біб ліо тек на дане питання не 
відповіли).

Іл. 1. Діаграма дослідження «Сервіси ’’Library Publishing’’ у ВНЗ України»
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79 біб ліо тек-респондентів зі 111 відповідали на питання щодо супрово-
дження інституційних репозитаріїв; із них: а) надають сервіси 86,1 %, б) не на-
дають – 13,9 %.

На питання щодо послуг видавництва наукових журналів дали відповідь 
76  респондентів. Найбільш практикованими названо:

– підтримку цифрових архівів е-журналів на їх сайтах (у т. ч. оцифрування 
друкованих ретровипусків) – 33 біб ліо теки (43,4 %);

– супроводження окремих редакційних процесів (метадані, перевірка на 
плагіат, координація руху рукописів та ін.) – 26 біб ліо тек (30,3 %);

– тренінги для редакцій видань – 21 біб ліо тека (13,3 %).
68 відповідей отримано на питання стосовно підтримка біб ліо теками сай-

тів відкритих конференцій, розміщення доповідей. Позитивну відповідь із них 
надали – 36,8 % респондентів; негативну – 58,8 %; інші представили свій варі-
ант відповідей. 

73 респонденти відповіли на питання щодо створення онлайн-книг (моно-
графій, підручників): позитивну відповідь дали 43,8 %, негативну – 56,2 %. 

Таким чином, висунута в ході підготовки дослідження гіпотеза про те, що 
послуги цифрового видавництва у 2017 р. притаманні 18–20 % відсоткам біб-
ліо тек вишів України, не підтвердилася.

Вже загальний аналіз отриманих відповідей демонструє не тільки надзви-
чайну зацікавленість керівництва біб ліо тек ВНЗ України діяльністю з цифро-
вого бібліотечного видавництва. Ми бачимо швидке широкомасштабне запро-
вадження нового перспективного напряму бібліотечного виробництва і серві-
сів – видавничого. Для 54 % біб ліо тек ВНЗ України (із 111) послуги «Library 
Publishing» є вже звичайною справою та ще 36 % – планують цим займатися 
найближчим часом.

Більш детальний аналіз анкетування буде проведено та оприлюднено най-
ближчим часом.

Демонструючи різні публікаційні стратегії, бізнес-моделі, ступінь партнер-
ських відносин, маючи штат бібліотечних працівників різного рівня підготовки 
та вмотивованості, наукові біб ліо текарі (спочатку США і Канади, а потім – Ве-
ликої Британії, Австралії, Німеччини та багатьох інших країн світу) активно 
розвивають Library Publishing. Бо, за великим рахунком, усі біб ліо теки завжди 
мали і мають єдину місію – підтримувати свої університети в процесах ство-
рення, збереження та поширення знань [4, 8, 11, 15, 17–18, 26–27].

Крім того, ці фактори стали потужним поштовхом для: а) розвитку партнер-
ства наукових біб ліо тек із різними зацікавленими структурами університетів 
(видавничими відділами, редакціями журналів, IT-службами, науковими това-
риствами та ін.) та зовнішніх установ; б) структурних трансформацій і ство-
рення в біб ліо теках служб підтримки наукових досліджень, котрі визначають-
ся «як основна служба, пропонована університетським вченим, щоб підтрима-
ти їх в ролі дослідників» [13, с. 7]. 
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Таким чином, ситуація з «Library Publishing» як дієвим механізмом у про-
цесах формування нової інфраструктури наукових комунікацій та покращення 
видимості й впливовості української науки в світі є виграшною для багатьох 
учасників процесу наукової комунікації. Я би назвала таку ситуацію «Все в од-
ному» (All in One). Вона є вигідною для:

1) Редакцій періодичних видань ВНЗ, бо вони отримали надійних партне-
рів для вирішення доти незнайомих для себе завдань. У загальному вигляді ці 
завдання можна сформулювати як необхідність інтеграції наукових журналів 
в світову систему наукових публікацій (з безумовною відповідністю їх рівня 
світовим стандартам), в т. ч. із метою підвищення видимості та впливу віт-
чизняної науки. Це, наприклад, допомога в початковому налаштуванні сайту 
журналу, редагування метаданих, оцифрування друкованого ретро-контенту та 
організація архівів, інтеграція випусків (метаданих) у різні системи наукової 
інформації тощо. Це також дозволяє редакціям зосередитись на послугах ви-
робничого рівня, пошуку спонсорів, залученні міжнародних рецензентів тощо. 

2) Авторів, бо вони отримують можливість публікуватися в якісних фахо-
вих журналах (у т. ч. рідною мовою), з незначним фінансовим навантаженням, 
але з впевненістю, що їх наукова творчість стане максимально видимою й до-
ступною для вчених світу, результати їх досліджень можуть зацікавили інозем-
них вчених і стати першим кроком для колаборації, а їх впливовість як науков-
ців може бути збільшена.

3) Керівництва ВНЗ, бо вирішується питання щодо додаткових фінансових 
навантажень для закупівлі численним редакціям нової комп’ютерної техніки, 
програмного забезпечення, додаткових посад фахівців, що добре володіють не 
тільки ІКТ, але й розумінням циркуляції інформаційних потоків та, особливо, 
ролі метаданих публікації.

4) Науковців України та усього світу, які можуть вільно безкоштовно корис-
туватись цікавою для них інформацією, залишати на сайтах видань (репозита-
ріях) свої коментарі, включатися в процеси наукового рецензування тощо. 

5) Біб ліо текам, бо вони, по-перше, знайшли нові схеми діяльності, які б 
усунули наявний дисбаланс у науково-видавничій діяльності та зменшили фі-
нансовий тиск при формуванні бібліотечних фондів. По-друге, діяльність із 
бібліотечного видавництва стала точкою зростання впливу біб ліо тек у ВНЗ. 
По-третє, Library Рublishing як новий виток еволюції бібліотечних сервісів – це 
своєрідний когнітивний поворот, який став додатковою цінністю, що підтвер-
джує інтелектуалізацію бібліотечної професії та бренд біб ліо теки ВНЗ як інте-
лектуального середовища.

Підсумовуючи, можна зазначити, що завдяки «Library Рublishing» зарубіжні 
біб ліо теки активно закріплюють свої позиції як головного елемента, що фор-
мує потік інформації, котрий включається в комунікаційний простір науки й 
освіти та забезпечує обмін інформацією й знаннями як у межах університет-
ського середовища, так і між соціумом та університетом.
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На цьому ж шляху знаходяться й біб ліо теки ВНЗ України. Ґрунтуючи власні 
публікаційні стратегії й сервіси на досвіді своїх зарубіжних колег, вони стрім-
ко нарощують потенціал для масового впровадження напрямку з бібліотечного 
видавництва в практику діяльності. При цьому особливістю є реалізація проек-
ту «Library Рublishing» виключно за ініціативою «низів», а не виконанням роз-
поряджень міністерств. Отримані дані всеукраїнського дослідження «Сервіси 
«Library Рublishing» у ВНЗ України» доводять психологічну готовність біб ліо-
текарів до цього.

Висновки

Результати аналізу сьогоднішнього стану розвитку руху «Library Publishing» 
як нового інструментарію наукової комунікації у вишах України дозволяють 
порівняти біб ліо теки з краплями, котрі танцюють на нестійкий поверхні води. 
Поки що в українських реаліях такі танці можна назвати вільними, без уста-
лених правил, втіленням розкутого і творчого духу біб ліо текарів-ентузіастів. 
Танцюючі краплі-біб ліо теки, експериментуючи, створюють нові рухи – тех-
ніки/технології інноваційних проектів, гармонійність яких залежить не тільки 
від майстерності біб ліо текарів, а й від зовнішніх факторів (криза, війна, транс-
формація освіти та науки, падіння інтересу до читання та ін.). І в той же час 
складається враження, що біб ліо теки-краплі використовують філософію айкі-
до, перенаправляючи негативну, агресивну енергію ворожого впливу на свою 
користь і створюючи танцювальну гармонію рухів – інноваційні проекти, од-
ним із яких є «Library Рublishing». 

Можна стверджувати, що:
1. Філософія «Library Рublishing» осмислює максимальну доступність, без-

коштовність, етичну внормованість, розширене партнерство з авторами, редак-
ціями та дотичними спільнотами, поліформатність бібліотечних послуг, які на-
даються на благо своїх університетів, розвитку вітчизняної та світової науки 
компетентними біб ліо текарями.

2. Широке опанування онлайнових видавничих програм призвело до по-
чатку чергового витка в еволюції цифрової видавничої діяльності університет-
ських біб ліо тек зарубіжжя. Він характеризується ідентифікацією біб ліо теки як 
видавця в основному тоді, коли в діяльності переважають виробничі проце-
си публікації оригінальних робіт (раніш не опублікованих) із застосуванням 
процесів рецензування чи заходів із розширення інституціонального бренда до 
опублікованого контенту. Цим же шляхом йдуть біб ліо теки ВНЗ України, ви-
давнича діяльність яких є виключно ініціативою «низів», а не виконанням роз-
поряджень міністерств.

3. Витоки цифрового наукового видавництва лежать у площині бібліотеч-
ного управління інституційними репозитаріями, контент яких сьогодні склада-
ється переважно з постпринтів. Але саме цифрові архіви, керовані в основно-
му біб ліо теками, продемонстрували не тільки якісно побудовану інфраструк-



298

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

туру, а й великий потенціал можливого розвитку публікаційної практики ори-
гінальних, раніш не опублікованих робіт.

4. Біб ліо теки ВНЗ України протягом 2014–2017 рр. демонструють надзви-
чайну активність у застосуванні моделі «Library Publishing». Згідно з попере-
дніми загальними результатами всеукраїнського дослідження «Сервіси Library 
Рublishing у ВНЗ України» (трав.–черв. 2017 р.; 111 біб ліо тек-респондентів) 
сервіси бібліотечного видавництва на сьогодні: а) окремий напрямок роботи – 
23,4 % біб ліо тек; б) окремі послуги – 30,6 %; в) не практикуються, але плану-
ються – 36 %. Лише близько 10 % біб ліо тек вишів не практикують і не пла-
нують займатися електронною видавничою діяльністю. Таким чином, гіпоте-
за, висунута в ході підготовки дослідження про те, що послуги цифрового ви-
давництва у 2017 р. притаманні 18–20 % біб ліо тек вишів України, не підтвер-
дилася.

5. Отримані результати говорять про тенденцію до перспективи, постійної 
в довготривалості. Саме тому, враховуючи, що для 54 % біб ліо тек ВНЗ Укра-
їни (із 111) послуги з бібліотечного видавництва є звичайною справою та ще 
36 % – планують цим займатися найближчим часом, необхідним є включен-
ня в офіційні плани-звіти біб ліо тек ВНЗ України напряму чи окремих сервісів 
«Library Publishing».

6. Бібліотечна підтримка науковців України в публікації результатів їх до-
сліджень у швидко змінюваному інфосередовищі потребує вивчення багатьох 
аспектів – організаційних, економічних, кадрових, мотиваційних, а також ви-
значення успішності проектів за оцінкою користувачів (авторів і кінцевих спо-
живачів), ставлення біб ліо текарів до нових видів роботи та ін. У той же час 
дані всеукраїнського дослідження «Сервіси «Library Рublishing» у ВНЗ Украї-
ни» вже доводять психологічну готовність біб ліо текарів до впровадження ви-
давничої діяльності. 

7. Необхідним є створення потенціалу компетентних креативних біб ліо-
текарів для підтримки нових ролей біб ліо тек у галузі наукових комунікацій та 
електронних досліджень, в т. ч. цифрового бібліотечного видавництва. Це мож-
ливо завдяки організації в Україні регіональних «Центрів компетентностей на-
укового біб ліо текаря» як професійних навчально-практичних середовищ (на 
базі найбільш інноваційних наукових біб ліо тек ВНЗ).
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Автор статті висловлює щиру подяку О. О. Сербіну, директору наукової біб-

ліо теки Київського національного університету імені Т. Шевченка, та співро-
бітникам науково-методичного відділу цієї біб ліо теки (зав. відділу – Н. В. Яку-
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ТАНЦЫ КАПЕЛЬ НА ВОДЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АЙКИДО ИЛИ 
РАЗВИТИЕ «LIBRARY PUBLISHING» В ВУЗАХ УКРАИНЫ

Библиотеки, занимающиеся цифровой издательской деятельностью, автор 
сравнивает с каплями, танцующися на неустойчиой й поверхности воды. Будто 
используя философию айкидо, библиотеки перенаправляют негативную, агрес-
сивную энергию враждебного влияния в свою пользу и создают танцевальную 
гармонию движений – проект «Library Publishing». Рассмотрена деятельность 
университетских библиотек мира в направлении «Library Publishing». Библио-
теки вузов Украины, основывая собственные публикационной стратегии и сер-
висы на опыте своих зарубежных коллег, стремительно наращивают потенциал 
для массового внедрения цифрового библиотечного издательства в практику 
деятельности. По мнению автора, именно издательские сервисы, основанные 
на цифровых моделях и ресурсах открытого доступа, способны обеспечить 
реальную помощь библиотек своим вузам в условиях кризисного состояния 
экономики и военных действий на Востоке Украины. Доказано, что библио-
теки вузов Украины в течение 2014–2017 гг. демонстрируют чрезвычайную 
активность в предоставлении услуг библиотечного издательства. Согласно 
предварительным общим результатам всеукраинского исследования «Сервисы 
«Library Рublishing» в вузах Украины» (май–июнь 2017; 111 библиотек-респон-
дентов) сервисы библиотечного издательства на сегодня: а) отдельное направ-
ление работы – 23,4 % библиотек; б) отдельные услуги – 30,6 %; в) не практи-
куются, но планируются – 36 %; г) не практикуются и не планируются – около 
10 %. Предоставлена трактовка философии «Library Рublishing».

Ключевые слова: научные библиотеки, библиотека вуза, Library Рublishing, 
научная публикация, библиотека как издатель, сервисы библиотечного изда-
тельства, е-журнал, философия Library Рublishing.
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DANCING DROPS ON THE WATER WITH AIKIDO ELEMENTS 
OR DEVELOPMENT OF LIBRARY PUBLISHING IN 
UNIVERSITIES OF UKRAINE

Summary
Libraries, which are engaged in digital publishing, the author compares with the drops 
dancing on the unstable surface of water. As if using the aikido philosophy, libraries 
redirect negative, aggressive energy of hostile influence to their own advantage and 
create a dance harmony of movements – the Library Publishing project. The article 
considered the Library Publishing activities of the university libraries of the world. 
The libraries of Ukrainian universities, basing their own publishing strategies and 
services on the experience of their foreign colleagues, are rapidly increasing the 
potential for mass implementation of the digital library publishing in their activities. 
In the author’s opinion, it is publishing services based on digital models and open 
access resources that can provide real help of the libraries to their universities in 
the conditions of economic crisis and military operations in the East of Ukraine. It 
is proved that the university libraries of Ukraine have been demonstrating extreme 
activity in the provision of library publishing services during 2014–2017. According 
to preliminary general results of the all-Ukrainian research «Library Publishing 
Services in the Universities of Ukraine» (May–June 2017; 111 responding libraries), 
the library publishing services for today are: a) separate activity – 23.4 % of 
libraries; b) separate services – 30.6 %; c) not practiced, but planned – 36 %; d) 
neither practiced nor planned – about 10 %. The Library Publishing philosophy 
interpretation is provided.

Keywords: scientific libraries, university library, Library Publishing, scientific 
publication, library as publisher, library publishing services, e-journal, Library 
Publishing philosophy
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КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕЧНОГО ФАХІВЦЯ НОВОГО 
ПОКОЛІННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ

У статті викладені підсумки комплексного міжвузівського дослідження, яке 
було проведено серед 100 бібліотечних фахівців 6 провідних ВНЗ м. Миколаєва. 
Його результати дозволили створити узагальнюючий перелік компетентно-
стей, притаманних бібліотечному фахівцю цифрової епохи.

Ключові слова: компетентність, дослідження, біб ліо тека вишу, анкетування.

Вступ
В умовах модернізації науково-інформаційної діяльності сучасних біб ліо-

тек, що полягає, передусім, у вдосконаленні системи інформаційного забезпе-
чення різних галузей знань, відчутним стало підвищення кваліфікаційних ви-
мог до бібліотечних працівників. Освітні трансформації дозволяють виходи-
ти за межі вузькопрофесійних навичок та спонукають до саморозвитку, підви-
щення власного інтелектуального потенціалу. Це передбачає переосмислення 
фахових компетентностей, сприяє виробленню професійного самоусвідомлен-
ня. Тож нині потреба в кваліфікованих, компетентних в усіх аспектах профе-
сійної діяльності бібліотечних працівників стає особливо значущою.

Одним з найважливіших напрямів реалізації Стратегії розвитку бібліотеч-
ної справи на період до 2025 р. «Якісні зміни біб ліо тек для забезпечення стало-
го розвитку України» є забезпечення професійного розвитку персоналу біб ліо-
тек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення ква-
ліфікації, що передбачає «актуалізацію системи знань, вмінь і навичок персо-
налу біб ліо тек і трансформацію системи їхньої безперервної освіти відповід-
но до міжнародних стандартів». Для цього необхідно, як пишеться в Стратегії, 
створити інституціональні умови для розвитку гнучкої системи безперервної 
бібліотечно-інформаційної освіти.

Чи простежуються такі риси у роботі фахівців біб ліо тек ВНЗ м. Мико-
лаєва, що входять до Методичного об’єднання? Щоб дати відповідь на це пи-
тання, було проведено міжвузівське дослідження «Модуль компетентностей 
бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього».

© Т. М. Костирко, 2017
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Виклад основного матеріалу.
Обґрунтування проведення дослідження.
Останнім часом відбуваються динамічні зміни у діяльності біб ліо тек ВНЗ. 

Це, у свою чергу, потребує адекватної реакції у роботі бібліотечних фахівців: 
їх відношенні до виконання завдань, нового мислення.

Мета дослідження. Актуалізація та візуалізація даних за темою «Модуль 
компетентностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього».

Завдання. Провести анкетування фахівців шести біб ліо тек провідних ВНЗ 
м. Миколаєва, що входять до Методичного об’єднання.

Учасники: 100 фахівців 6 біб ліо тек ВНЗ Методичного об’єднання м. Ми-
колаєва.

Методика – закрите анкетування.
Серед регламентуючих документів щодо компетентностей інформаційних 

фахівців (біб ліо текарів, науковців, викладачів біб ліо текознавства, інформати-
ки та ін.), які представляє глобальна Асоціація спеціальних біб ліо тек (SLA), 
є «Competencies for information Professionals», який було затверджено у квіт-
ні 2016 р. 

У цьому документі визначено та проаналізовано окремі елементи ключових 
компетентностей інформаційних фахівців щодо:

• інформаційних і знаннєвих послуг;
• інформаційних і знаннєвих систем і технологій;
• інформаційних і знаннєвих ресурсів;
• збереження та пошуку інформації та аналізу даних;
• організації даних, інформації, ресурсів, знань;
• інформаційної етики.
Крім того, дається перелік компетентностей, притаманний професіоналам:
• критичне мислення, включаючи якісні та кількісні міркування;
• ініціатива, адаптивність, гнучкість, креативність, інноваційність та рі-

шення проблем;
• ефективне усне та письмове спілкування;
• побудова відносин, створення мереж та спільної роботи, у т. ч. здатність 

сприяти повазі, інтеграції та комунікації між різними особами;
• маркетинг;
• лідерство, загальне управління та управління проектами;
• навчання протягом життя;
• навчальне проектування і розробка, вміння навчати і наставництво;
• ділова етика;
• самовдосконалення [6].
Питання анкети були сформовані з урахуванням вищезазначеного переліку. 
У біб ліо теках ВНЗ м. Миколаєва, які входять до МО, працює 107 бібліотеч-

них фахівців. Із загальної кількості у дослідженні взяли участь 100 фахівців 
або 94 %. Таким чином, дослідження вважається релевантним. 
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За рекомендаціями ІФЛА, для нормального функціонування біб ліо теки, в 
ній повинно працювати не менше третини працівників з вищою фаховою осві-
тою. Дані анкети щодо освіти фахівців біб ліо тек ВНЗ свідчать: 

• повну вищу освіту має 91 працівник (91 %), у т. ч. вищу бібліотечну – 
45 працівників (45 %);

• початкова вища освіта у 6 бібліотечних фахівців (6 %), у т. ч. бібліотеч-
на – 3 (3 %);

• базову вищу освіту мають 3 біб ліо текаря (3 %), у т. ч. бібліотечну – 2 
(2 %).

Таким чином, ми маємо за складом високо освітній кадровий ресурс.
Дослідження виявило, що більшість працівників біб ліо тек ВНЗ м. Микола-

єва – фахівці зі значним стажем та практичним досвідом роботи в бібліотеці.  
З кількості опитаних респондентів, найчисельнішою виявилася група людей, 
що пропрацювали в книгозбірні понад 20 років – 30 осіб (30 %);

• від 10 до 20 років – 25 осіб (25 %); 
• понад 30 років – 23 особи (23 %);
• від 3 до 9 років – 16 осіб (16 %);
• менше 3 років у бібліотеці працюють 6 респондентів (6 %).
Таким чином, аналіз виробничого стажу дозволяє зробити наступний ви-

сновок: переважна більшість учасників опитування – зрілі люди, досвідчені 
працівники, які достатньо працюють у бібліотеці й знають її слабкі та силь-
ні сторони, котрі свідомо зробили свій професійний вибір. Відомо, що сьогод-
ні у біб ліо теках України, здебільшого, працюють люди, скажімо так, зрілого 
віку. Статистичні дані по біб ліо теках ВНЗ, згідно відповідей на питання анке-
ти, свідчать, що за віком у біб ліо теках працюють:

• 20–25 років – 3 (3 %);
• 25–30 років – 10 (10 %);
• 30–40 років – 23 (23 %);
• 40–50 років – 17 (17 %);
• 50–55 років – 19 (19 %);
• 55 і більше – 28 (28 %).
Якщо скласти кількість працівників 40–50 років, 50–55 років, 55 і більше 

років, то стає очевидно, що 64 % – це люди зрілого віку.
Професійна свідомість фахівця будь-якої сфери, перш за все, визначаєть-

ся мотивами трудової діяльності. Обрати ту чи іншу професію спонукають різ-
ні причини, життєві обставини, схильність людини до якоїсь професії, родин-
на спадкоємність. Існує думка, що найкращими мотивами при виборі професії 
є її престиж та розмір заробітної платні. На жаль, дані поняття ніколи не були 
притаманні професії «біб ліо текар» ні в радянській державі, ні в роки україн-
ської незалежності. 

Професію бібліотечного фахівця можна віднести до професії типу «люди-
на – людина» і тому вона завжди несла високе психологічне навантаження. Ті, 
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хто вирішили працювати у бібліотеці, це знали, і їх вибір ніс у собі особистіс-
не і соціальне значення. Мотиваційними факторами вибору професії у фахів-
ців біб ліо тек ВНЗ м. Миколаєва стали: 

• на першому місці – бажання працювати у бібліотеці та спілкуватися з 
людьми – 55 працівників (55 %);

• на другому місці – любов до книг – 35 працівників (35 %);
• третю позицію зайняли респонденти, що опинились у бібліотеці випад-

ково – 10 працівників, що складає 10 % опитаних.
Таким чином, 90 % респондентів обрали професію свідомо.
Бібліотечні інновації можна віднести до стимулу, який визначає прогрес у 

розвитку біб ліо тек, у т. ч. біб ліо тек вишів. Саме вони дозволяють їм рухатись 
вперед. У бібліотечному середовищі все частіше використовується термін «ін-
новаційний кластер» – це сукупність інновацій, сконцентрованих на певному 
відрізку часу і в певному просторі у вигляді цілісної системи нових продуктів 
та організаційних перетворень [2].

Як приклад, введення автоматизації – прискорення пошуку інформації 
(якість обслуговування) – скорочення рутинних операцій пошуку – впрова-
дження нових послуг – зміна традиційних функцій відділів.

Очевидно, що біб ліо тека змінюється не заради самих змін, а тому що є час-
тиною більш широкого процесу розвитку і повинна реагувати на розвиток ото-
чуючого середовища. Особистість біб ліо текаря повинна гармонійно поєднува-
тись з його біб ліо текою. 

Слід відзначити, що 98 % працівників біб ліо тек вишів м. Миколаєва добре 
адаптувались до змін у сфері бібліотечної діяльності, а визначальними чинни-
ками, що стимулюють розвиток інноваційної діяльності, визнали:

• вимоги часу – 77 респондентів (77 %);
• професійну самоосвіту – 54 респонденти (54 %);
• спостереження за досягненнями провідних біб ліо тек – 46 респондентів 

(46 %);
• матеріальне стимулювання – 21 респондент (21 %).
Крім того, 90 % опитаних відносять себе до біб ліо текарів нової формації.
У бібліотечному світі вважається, що 5 бібліотечних постулатів, визначе-

них індійським біб ліо текознавцем Ранганатаном у 1931 р. покладено в осно-
ву практично всіх Кодексів етики біб ліо текаря, які визначають його професій-
ні якості:

• Книги – для користувача; 
• Кожному читачеві – його книгу; 
• Кожній книзі – читача; 
• Бережи час Читача; 
• Біб ліо тека – організм, що зростає [2].
26 листопада 2013 р. на конференції УБА було затверджено «Кодекс ети-

ки біб ліо текаря України», який рекомендовано для використання кожним біб-
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ліо текарем для гідного здійснення своєї професійної діяльності та підвищен-
ня ефективності виконання посадових обов’язків. Вважаємо, що, як і «Прави-
ла користування біб ліо текою», він повинен бути в кожному структурному під-
розділі.

Анкетуванням було передбачено визначення пріоритетних професійних 
якостей бібліотечного фахівця з точки зору практиків біб ліо тек ВНЗ. 

Згідно відповідей, пріоритетними професійними якостями було визначено: 
• відповідальність – 85 %;
• творчий підхід – 63 %;
• комунікабельність – 60 %.
Інші визначились таким чином:
• толерантність – 50 %;
• відкритість до інновацій – 50 %;
• здатність до аналітики – 47 %;
• креативність – 36 %;
• ерудованість – 36 %;
• ініціативність – 35 %;
• бачення перспективи – 33 %.
Епоха цифрових технологій – це той період, коли все, що тільки може набу-

ти вигляду нескінченної множини одиниць та нулів, трансформується у потоки 
даних, що передаються за допомогою комп’ютерних мереж. За даними Google, 
сьогодні лише за два дні на людство навалюється стільки інформації, скіль-
ки воно створило за всю свою історію від винайдення писемності до 2003 р. 
При цьому велетенський ріст і збільшення інтенсивності інформаційних пото-
ків поєднується з різким зниженням їх якісного рівня. 

Консультування користувачів у процесі безпосередньої роботи з інфор-
маційними масивами передбачає висококваліфіковану допомогу з пошуку та 
оцінки інформації. Завдяки цьому читачі гарантовано отримують оптимально 
підібрані для кожного з них джерела та навички користування інформаційни-
ми інструментами. 

Як висновок: біб ліо текар сам на високопрофесійному рівні повинен володі-
ти інформаційною культурою. Відповіді респондентів свідчать, що 98 % фахів-
ців, володіють інформаційною культурою. 

Із загальної кількості опитаних:
• користуватись ресурсами відкритого доступу вміють 84 % респондентів;
• користуються е-поштою 75 %;
• ефективно працювати з сучасним програмним забезпеченням вміють 

64 % респондентів;
• на жаль, створювати е-презентації вміють лише 49 %;
• користуватися технологіями Web 2.0 – 35 % опитаних. 
Збільшення різноманітних інформаційних ресурсів у бібліотеці, у свою чер-

гу, потребує від її фахівця не тільки орієнтуватися в них, а й навчати, консуль-
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тувати, надавати допомогу користувачам у роботі з ними. Це вміють робити 
80 % фахівців біб ліо тек ВНЗ м. Миколаєва.

Сучасна діяльність біб ліо тек вишу потребує постійного удосконалення про-
фесійних знань. Стає очевидним, що їх традиційний набір не є достатнім для 
реалізації біб ліо текою її місії, основних функцій і завдань. Постійне удоско-
налення має вирішальне значення для перетворення біб ліо тек в установи, що 
зможуть конкурувати на ринку інформаційних послуг. Кожен індивідуум са-
мостійно створює свій фаховий рівень. Якщо це потреба кожного бібліотечно-
го працівника, то впевнено можна сказати, що така біб ліо тека є взірцем вишу.

За підсумками опитування нестачу професійних знань відчувають 68 % бі-
бліотечних фахівців, 32 % впевнені у своєму професіоналізмі.

За сферами діяльності відповіді розподілились таким чином:
• 51 % опитаних відчувають труднощі у роботі з технологіями Web 2.0 для 

створення презентацій, віртуальних виставок;
• для 27 % складною є маркетингова робота;
• 19 % респондентів відчувають нестачу професійних знань при підготов-

ці та проведенні креативних масових заходів;
• 8 % опитаних відчувають певні труднощі у процесі аналізу діяльності 

відділу. 
Не можна сказати напевно, що абсолютно кожна людина, без винятку, мріє 

бути лідером завжди і в усьому, але і те, що більшість прагне стати лідером у 
професійній діяльності або в будь-якій іншій сфері, заперечувати не має сенсу. 
Лідерами не народжуються, лідерами стають ті, хто дійсно цього прагне. Серед 
бібліотечних фахівців, які брали участь у дослідженні:

• 37 % вважають себе лідерами;
• 63 % – ні.
З практики можемо сказати, що, на жаль, навіть фахівці, які займають керів-

ні посади, не завжди є лідерами, не мають такої інтуїції як «відчуття моменту».
Наступні питання анкети та відповіді на них стосувались такого виду ком-

петентності як комунікативність та одного з аспектів роботи бібліотечного фа-
хівця – аналітики.

Відповіді були такими:
• 81 % респондентів при необхідності вміють зорієнтуватись на позитив-

ний результат;
• 70 % можуть донести ідею, тему заходу до тих, хто буде брати участь у 

ньому;
• 53 % опитаних можуть розв’язати конфліктну ситуацію;
• 47 % учасників моніторингу вважають себе здатними знайти вихід із не-

стандартної ситуації;
• 68 % можуть скласти план роботи;
• 50 % можуть переконати внести корективи до плану роботи;
• 57 % можуть підготувати аналіз діяльності;
• 39 % можуть розробити рекламний буклет.
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На останній цифрі хочу зупинитись. На наш погляд, кожен з фахівців пови-
нен вміти володіти аспектами рекламної діяльності, тим більше, що 67 % пра-
цівників мають стаж роботи понад 20 років.

Працівник, який дійсно хоче бути фахівцем своєї справи, повинен навчатись 
та займатись самоосвітою з моменту отримання професії. Генрі Форд якось 
сказав: «Той, хто припиняє вчитись, стає старим, незалежно від того, 20 років 
йому чи 80…». За оцінками американців, що люблять усе підраховувати, що-
річно фахівець повинен оновлювати 5 % теоретичних і 20 % практичних знань. 
Вони навіть ввели своєрідний термін «Одиниця старіння знань фахівця».

Кожен індивідуум самостійно створює свій фаховий рівень. Якщо це потре-
ба кожного бібліотечного фахівця, то впевнено можна сказати, що така біб ліо-
тека є взірцем вишу.

Які ж методи самоосвіти використовують фахівці біб ліо тек вишів? Відпо-
віді були такими:

• отримую знання через Інтернет-ресурси – 85–85 %;
• вивчаю досвід колег – 80–80 %;
• знайомлюсь з матеріалами професійних видань – 68–68 %.
Зокрема, були надані власні відповіді: відвідую семінари, конференції, слу-

хаю вебінари; беру активну участь у вебінарах.
Діяльність сучасного біб ліо текаря багатогранна. Які тільки епітети йому не 

надавали: «лікарі душ людських», «навігатор у морі інформації», «добрий по-
радник», «інформаційний технолог» тощо. Тому цікаво було дізнатися, яким 
чином бібліотечні фахівці розвивають свій світогляд, як підвищують свій куль-
турний рівень. 

Для цього респондентам було запропоновано питання: «Яким чином Ви 
підвищуєте свій культурний рівень?». Результати виявилися наступними: 

• шукаю інформацію в Інтернет – 83–83 %;
• читаю літературу – 83–83 %;
• відвідую культурно-просвітницькі заходи міста – 54–54 %;
• дивлюсь телепередачі – 52–52 %;
• зустрічаюсь з цікавими людьми – 41–41 %.
Сьогодні праця у бібліотеці потребує неабиякої витривалості не тільки мо-

ральної, але й фізичної. З огляду на це, в анкеті було порушено тему щодо са-
мовдосконалення. Відповіді були такими: 

• турбуюсь про власне здоров’я – 73–73 %;
• приділяю увагу питанням безпеки життєдіяльності – 59–59 %;
• дбаю про внутрішню та зовнішню екологічну культуру – 45–45 %.

Висновок

Аналітичний матеріал будь-якого дослідження – це той фундамент, на яко-
му базується визначення пріоритетів діяльності біб ліо теки, розвиток існуючо-
го персоналу, реалізується управлінська функція, визначається план розвитку 
професійних навичок.
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Результати комплексного соціологічного дослідження «Модуль компетент-
ностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього» дозволили:

• отримати об’єктивну картину ставлення бібліотечних фахівців до змін у 
діяльності книгозбірні вишу;

• визначити рівень інформаційної культури фахівців біб ліо тек ВНЗ Мико-
лаєва;

• створити узагальнюючий перелік компетентностей, які повинні бути 
притаманні бібліотечним фахівцям цифрової епохи.

Таким чином, бібліотечно-інформаційному фахівцю майбутнього, згідно з 
відповідями на питання анкети, повинні бути притаманні нижче зазначені ком-
петентності: 

• соціальна;
• комунікативна;
• навчально-пізнавальна;
• професійна;
• самовдосконалення;
• інформаційна;
• загальнокультурна;
• управлінська;
• маркетингова.
Зрозуміло, що цей перелік не є ідеальним. Кожен новий виток у розвитку 

соціальних комунікацій принесе й нові зміни у діяльність біб ліо теки, а, оче-
видно, і у модуль компетентностей на сучасному етапі.

Ми можемо визначити наявність тієї чи іншої компетентності завдяки атес-
тації. На жаль, ми не маємо можливості матеріального стимулювання креатив-
ної роботи співробітників. Буває, що персонал не розуміє своїх перспектив (як 
кар’єрних, так і матеріальних). Посадові оклади, наприклад, завідуючих відді-
лами однакові. Але одні майже сходу підхоплюють будь-яку ідею, а інші запе-
речують нововведення. Аргумент: «А хто мене звільнить? Я виконую свої по-
садові обов’язки». Сьогодні вже йде мова про запровадження системи грей-
дерів (або грейдування посади), яка має низку переваг, порівняно з системою 
посадових окладів. Такий підхід дасть змогу визначити, на яких місцях, і в 
яких підрозділах є невідповідність в оплаті праці, дасть можливість керівнику 
зменшувати посадовий оклад одним та збільшувати іншим. Крім того, у нього 
з’являється можливість вводити нові штатні одиниці, наприклад: програміст, 
перекладач, адміністратор. Грейдування сприяло б ініціюванню у підвищенні 
компетентності безпосередньо працівниками біб ліо теки.

Авторитет біб ліо теки завжди створювали її співробітники. І для того, щоб 
біб ліо тека доби цифрової епохи була конкурентоспроможною, її фахівці мають 
бути цілеспрямованими, креативними, амбіційними (в хорошому сенсі цього 
слова). Вони повинні переборювати стереотипи, виявляти гнучкість мислення.

Меседжами фахівця нової формації повинні бути:
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• Всі зміни заради користувача;
• Знання не мають обмежень;
• Змінюємось відповідно до вимог соціуму;
• «Ні» пасивності та байдужості;
• Мати мету і завжди її досягати.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦІЙ

В статье изложены результаты комплексного межвузовского исследования, 
проведенного среди 100 библиотечных специалистов 6 ведущих ВУЗов г. Ни-
колаева. Его результаты позволили создать обобщающий перечень компетен-
ций, присущих библиотечному специалисту цифровой эпохи.
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COMPETENCES OF THE LIBRARY SPECIALIST OF 
NEW GENERATION IN THE CONTEXT OF MARKETING 
COMMUNICATIONS DEVELOPMENT

Summary
Recently, there are dynamic changes in the activities of university libraries. It 
requires an appropriate response in the university library professionals.
The study «Competencies module library and information professional future» was 
conducted by specialists of Library Marketing, innovation and technical work
Objective: Updating and visualization of data on «Competencies module library and 
information professional future». 
Objectives: To conduct the survey and analyze the knowledge, skills of Mykolaiv 
university libraries experts in the modernization of research and information 
activities of modern libraries.
Members: 100 professionals of six Mykolaiv university libraries of methodical 
association.
Methodology – closed questionnaire.
Question was formed capable of meeting requirements for the competence of 
information professionals (librarians, scientists, teachers of library science, 
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information science) and presented by global Special Libraries Association (SLA), 
the document «Competencies for information Professionals», which was adopted in 
April 2016. 
Conclusions:
The results of complex sociological research «Competences module library and 
information professional future» allow:
• get an objective picture of the attitude of library professionals to changes in the 
university libraries
• determine the level of information culture of Mykolaiv university libraries special-
ists;
• to adjust plan of in-plant training in university libraries of the city.

Key words: competence, researches, university library, questionnaire.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
БІБ ЛІО ТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ

Виховувати звичку до читання вплине 
на рівень і тривалість життя самих читачів. 

Це важливо для нації 
(Джеймі Ла Ру).

У статті представлено стратегію розвитку НТБ НУХТ, яка передбачає впровад-
ження інноваційних підходів і методів для потреб навчального процесу, науко-
вих досліджень. У рамках цієї стратегії біб ліо тека повинна трансформувати-
ся в ресурсний інформаційно-аналітичний центр університету Розкриваються 
деякі подробиці такого розвитку на прикладі двох пілотних проектів.

Ключові слова: біб ліо тека ВНЗ, стратегічний розвиток, модель розвитку, 
інформаційний центр, ресурси, аналітичний центр.

Інформація і знання є величезним загальнолюдським завоюванням. Вони 
необхідні для просування освіти, науки, культури і комунікацій, для збага-
чення культурної різноманітності і відвертості управління. Мандат ЮНЕСКО 
«сприяти вільному руху ідей словом і справою» ясно вказує на роль, яку орга-
нізація покликана грати в тому, щоб зробити інформацію і знання доступною 
для всіх, з кінцевою метою подолання розриву між інформаційно-багатими й 
інформаційно-бідними. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх» [5].

Сучасний ритм життя, можна охарактеризувати як час безперервних змін, 
що відбуваються, в тому числі, й в освітній системі. Необхідність адаптації до 
впливу зовнішнього середовища формують нову парадигму діяльності біб ліо-
тек вищих навчальних закладів (ВНЗ), спонукають біб ліо теки постійно коригу-
вати свою стратегію, цілі та завдання. Змінюється уявлення про її місце і роль в 
суспільстві, що, в свою чергу, впливає на свідомість і призводить до змін у вну-
трішньому середовищі. 

Результативність діяльності біб ліо теки ВНЗ в певній мірі залежить від реа-
гування на вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, а також відповідність цілей 
та завдань біб ліо теки стратегічним цілям ВНЗ.

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р. «Якісні зміни 
біб ліо тек для забезпечення сталого розвитку України» визначає, що Біб ліо теки 

© Н. П. Левченко, 2017



317

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної 
інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мов-
ної культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, 
формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та 
культури. Біб ліо теки сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої на-
ції, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову неза-
лежної України. Сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, 
дотримання прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інте-
лектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, 
реалізація державної політики неможливі без сучасних біб ліо тек [6].

Сукупність впливу факторів таких як зміни у вищій освіті, посилення са-
моосвітнього компоненту ВНЗ, зростання рівня інформаційної культури тощо, 
визначають зміни ролі та статусу біб ліо теки.

В узагальненому вигляді вплив факторів на біб ліо теку ВНЗ визначається 
якісними змінами бібліотечного середовища, а саме:

• доступність інформації, переоцінка ролі інформації, її значимість, у 
першу чергу для освіти та самоосвіти;

• зміна пріоритетів функціонування біб ліо теки (критерії оцінки результа-
тів діяльності роботи біб ліо теки безпосередньо користувачами);

• необхідність ефективного та швидкого впровадження нових інформа-
ційних технологій у бібліотечні процеси;

• необхідність створення організаційної структури, яка відповідає новим 
завданням управління у бібліотеці;

• адаптація системи бібліотечно-інформаційного обслуговування;
• розширення «репертуару» та об’єму інформаційно-бібліотечних послуг;
• розвиток системи стимулювання та мотивації працівників тощо.
З огляду на вище викладене активізується потреба формування нової стра-

тегії розвитку біб ліо теки ВНЗ, яка буде виступати як складна система та вико-
нуватиме різноманітні соціальні функції для різних груп та категорій користу-
вачів.

При цьому ми поставили собі за мету посилити роль біб ліо теки як центру 
інформаційного ресурсу університету. На нашу думку це дозволить підняти на 
більш вищий рівень статус біб ліо теки серед студентів, викладачів та науковців, 
тому що, на жаль, більша частина відвідувачів відносить працівника біб ліо теки 
до обслуговуючого персоналу.

Для фахівців бібліотечної справи став очевидним той факт, що саме іннова-
ційний шлях розвитку біб ліо теки, оновлення всіх сторін її життєдіяльності за-
безпечить виконання покладеної на неї місії. 

Сучасна біб ліо тека ВНЗ повинна забезпечувати та поєднувати:
• традиційні та електронні форми роботи з інформацією;
• новий та якісний рівень доступності до бібліотечних ресурсів внутріш-

ніх, а також зовнішніх користувачів;
• якісне та кваліфіковане формування галузевих фондів;
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• оперативну, якісну, ґрунтовну обробку та класифікацію інформації;
• навчання та консультування користувачів;
• інформаційно-бібліотечні сервіси та послуги онлайн;
• моніторинг інформаційних ресурсів, які найбільш використовуються у 

роботі;
• роботу працівників біб ліо теки в якості консультантів, модераторів, ку-

раторів роботи з інформаційними потоками тощо.
Нинішні користувачі біб ліо теки не звикли аналізувати масиви документів, 

вважаючи, що простіше зробити запит у пошуковій системі та отримати не-
хай не зовсім достовірну, але швидку, інколи поверхневу відповідь. Необхідно, 
щоб таку перевірену інформацію, користувач першочергово міг отримати тіль-
ки в бібліотеці. Таким чином, щоб бібліотеці залишатися корисною, потріб-
ною, значимою та цікавою, необхідно зробити акцент на максимально більше 
число поданих віртуальних сервісів. Важливим фактором «видимості» біб ліо-
теки є інформування користувачів про бібліотечні послуги.

Тому у 2016 р. робочою групою Науково-технічної біб ліо теки Національ-
ного університету харчових технологій (НТБ НУХТ) була розроблена «Кон-
цепція розвитку НТБ НУХТ на період 2017–2020 рр.». На основі аналізу су-
часного стану біб ліо теки та її діяльності було визначено місію, пріоритетні за-
вдання та принципи розвитку біб ліо теки, основні виробничі завдання, а також 
стратегічні напрями, механізми їх реалізації у контексті розвитку університе-
ту та бібліотечно-інформаційному просторі біб ліо тек вищих навчальних закла-
дів України. Акцентовано увагу на пріоритетах діяльності біб ліо теки в умо-
вах якісних змін зовнішнього та освітнього середовища, зростання значення 
інформаційного центру при зміні ролі та статусу біб ліо теки університету, а та-
кож посилення її діяльності як науково-методичного центру для біб ліо тек уні-
верситетського комплексу.

Місія біб ліо теки – створення, розвиток, збереження, організація викорис-
тання друкованих та інформаційних ресурсів, які відповідають науковому, 
освітньому процесам в університеті, інформаційним та дослідницьким потре-
бам студентів, викладачів, співробітників університету на принципах доступ-
ності, інформативності та доступу до інформаційних послуг та сервісів біб ліо-
теки.

Основні завдання біб ліо теки – інформаційно-бібліотечне обслуговування 
користувачів, всебічне сприяння науковій, освітній, виховній діяльності уні-
верситету, забезпечення користувачів високоякісною новітньою інформацію, 
забезпечення вільного доступу до інформаційних джерел, допомога у форму-
ванні знань у сфері інформаційної культури. Допомога всім бажаючим грамот-
но працювати з інформаційними ресурсами та створювати власний інформа-
ційний продукт.

Основні принципи діяльності біб ліо теки – доступність, відкритість, опера-
тивність, інформативність, інноваційність, партнерство.
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На процес стратегічного планування НТБ НУХТ впливали сукупність фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища. Розвиток сучасної біб ліо теки 
університету характеризується зростанням темпів змін, що відбуваються в ін-
формаційному просторі, системі освіти і наукових комунікацій. 

До внутрішніх факторів належать:
• розвиток досліджень, зростання вимог до управління науковими дани-

ми та їх аналіз;
• нові вимоги до публікаційної активності науково-педагогічних праців-

ників;
• впровадження нових підходів в освіті з акцентом на самостійну роботу;
• проектні та активні форми роботи студентів;
• розвиток наукового потенціалу університету;
• розвиток інноваційної інфраструктури університету;
• нові вимоги до оцінки діяльності підрозділів університету з точки зору 

їх ефективності тощо.
До зовнішніх факторів належать:
• швидкий розвиток створення та використання електронних книг і до-

ступності книг в електронному форматі;
• розвиток дистанційного навчання та нових технологій доставки освіт-

нього контенту;
• швидке зростання та збільшення значення ресурсів відкритого доступу;
• кардинальні зміни у світовому інформаційному просторі, велика кіль-

кість вільної інформації, яка потребує інформаційної грамотності та 
вміння орієнтуватися в масиві інформації;

• розвиток корпоративних проектів та забезпечення доступу до інформа-
ційних ресурсів.

В своїй роботі науково-технічна біб ліо тека університету зупинилась на мо-
делі, яка має 4-х елементну структуру, в рамках якої діятимуть окремі проекти, 
що відображають діяльність структурних відділів та біб ліо теки в цілому як ре-
сурсного інформаційно-аналітичного центру. [іл. 1]

Якщо структурувати поставлені вище завдання та цілі, необхідно врахову-
вати наступні перспективи: зміна політики комплектування, яка виражається у 
розумному поєднанні володіння документом або віддаленим доступом до ньо-
го; комплектування електронними ресурсами, розширення мережевого досту-
пу до повнотекстових ресурсів біб ліо теки та мережевих інформаційних ресур-
сів, включаючи бази даних, електронну біб ліо теку, інституційний репозита-
рій; пріоритетність створення унікальних бібліографічних продуктів, відповід-
но до профільності вузу; розвиток довідково-пошукового апарату, що включає 
електронний каталог, призначений для швидкого та якісного пошуку різних ви-
дів інформації. Основним невід’ємним та базовим процесом – є процес обслу-
говування, що включає різні форми і види обслуговування користувачів: біблі-
отечне, довідково-бібліографічне, інформаційне, сервісне.

Зупинимося детальніше на нових запровадженнях (проектах). 
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НТБ НУХТ – центр академічного письма. 
Національний університет харчових технологій не потрапив у десят-

ку університетів-учасників «Проекту сприяння академічній доброчесності в 
Україні», який реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти в 
Україні за підтримки Посольства США та у партнерстві з Міністерством осві-
ти і науки України, але університет долучився до процесу впровадження ака-
демічної доброчесності, оскільки проблема шахраювання при написанні ака-
демічних текстів сьогодні надзвичайно актуальна. Формування нової акаде-
мічної культури, яка базуватиметься на принципах чесності, реального на-
вчання, справедливості, довіри та взаємоповаги усіх учасників академічно-
го процесу сприятиме підвищенню якості й конкурентоспроможності універ-
ситету серед українських ВНЗ, допоможе стати повноцінним учасником гло-
бальних освітніх процесів. 

Біб ліо тека університету також активно долучилася до починань універси-
тету. 

Головні напрями діяльності біб ліо теки у цьому процесі – організація ін-
формаційних освітніх заходів для різних груп користувачів щодо формування 
культури академічної доброчесності, а саме:

• допомога при написанні академічних текстів;
• проведення семінарів, круглів столів з основ академічного письма;

Іл. 1. Сучасна модель НТБ НУХТ
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• впровадження найкращих практик формування культури наукового мов-
лення;

• сприяння формуванню навичок цитування та оформлення бібліографіч-
них посилань;

• підготовка інформаційних матеріалів з популяризації принципів акаде-
мічної доброчесності та запобігання академічному плагіату;

• підготовка методичних, довідкових, інформаційних матеріалів з основ 
академічного письма.

Науково-дослідна робота є одним з основних напрямів діяльності кожної 
біб ліо теки, а науково-видавнича діяльність є одним з компонентів її науко-
вої роботи. Результати ж науково-дослідної роботи відображаються в друко-
ваних та електронних виданнях. Робочою групою НТБ НУХТ підготовлений 
до друку методичний порадник «Оформлення бібліографічних посилань у на-
укових роботах», який включає в себе роз’яснення основних положень ДСТУ 
8302:2015, та рекомендації для оформлення бібліографічних посилань відпо-
відно нормативних документів [іл. 2].

Подано відомості з оформлення бібліографічних посилань у наукових робо-
тах: монографіях, дисертаціях, авторефератах дисертацій, статтях, дипломних 
і курсових роботах.

Даний порадник буде в нагоді науковцям, здобувачам наукових ступенів, 
аспірантам, викладачам, студентам та допоможе уникати ненавмисного пору-
шення правил академічного письма.

Велику увагу НТБ надала пілотному проекту «Інформаційний портал з пи-
тань харчової промисловості». Сьогодні, коли харчова промисловість Укра-
їни має розгалужену інфраструктуру, до 
якої входять різні об’єкти господарювання, 
підприємства-виробники, інститути, інші 
установи, враховуючи велику кількість 
галузевого інформаційного ресурсу та ши-
року цільову аудиторію, більшість спеціа-
лістів та науковців не мають, як правило, 
ані часу, ані навичок пошуку в Інтернет-
ресурсах, тобто даних все більше, а знайти 
все складніше. Тематичний пошук з окре-
мої галузі знань ускладнюється як великою 
кількістю різноманітних сайтів, так і від-
сутністю уніфікованого формату надання 
інформації на них. Перед біб ліо текою була 
поставлена задача про створення такого 
порталу, який дозволить не тільки задо-
вольнити складні інформаційні потреби 
користувачів, а й представити інформацію 
про себе та свої ресурси.

Іл. 2
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«Інформаційний портал з питань харчової промисловості» – це проект, в 
основі якого полягає ідея створення універсального веб-порталу для розміщен-
ня, актуалізації та організації ефективного доступу до інформаційних ресурсів 
з харчової промисловості й супутніх галузей як у державі, так і за її межами. 

Створення галузевого порталу надає можливість: 
• задовільнити інформаційні потреби користувачів різних категорій від 

спеціаліста до студента, від виробника до споживача; 
• оперативно публікувати актуальну інформацію; 
• підвищити рівень інформаційного забезпечення науково-дослідної, ви-

робничої та навчальної діяльності і, як наслідок, сприятиме розвитку га-
лузі.

• формувати та систематизувати інформаційні ресурси галузі та надава-
ти доступ до них.

• надавати сервісні послуги фахівцям з харчової промисловості (від най-
простішого до складнішого пошукового запиту).

У проекті розроблено структуру галузевого інформаційного порталу, перед-
бачено її постійне удосконалення, збільшення кількості розділів, їх тематичної 
різноманітності та обсягу інформації. Дещо про основні розділи:

• «Харчова промисловість» – представлено тематичний каталог (рубрика-
тор) поділений за відповідними галузями, де представлена інформація 
про технології, обладнання, технологічні процеси, сировину для різних 
харчових виробництв та їх продукцію, нові законодавчі документи, які 
регламентують діяльність відповідної галузі, бази даних, тематичні по-
кажчики, періодичні видання, книжкові виставки (нові видання з галу-
зевої тематики) тощо.

• «Енциклопедія харчовика» – рубрика, в якій будуть викладені основні 
відомості та біобібліографія вчених галузі.

• «Періодичні видання» (України, іноземні) – передбачається наводити 
перелік усіх галузевих видань та посилань на видання, що представле-
ні в Інтернеті.

• «Сторінка споживача» – розділ, у якому буде публікуватиметься інфор-
мація про нові види, енергетичну цінність, склад продуктів харчування, 
відгуки споживачів тощо. 

Враховуючи виявлену зацікавленість споживачів зазначеної інформації, 
«Портал» знайде свою надійну нішу серед користувачів.

Підводячи підсумки та аналізуючи очікувані результати при реалізації 
прий нятої стратегії розвитку, можна констатувати, що біб ліо тека ВНЗ перетво-
рюється безпосередньо на центр освіти, який не тільки підтримує інформацій-
ну діяльність ВНЗ, а й бере участь в освітньому процесі. Для біб ліо теки одні-
єю з головних функцій стає інформаційно-освітня. А запорукою успішного іс-
нування біб ліо теки як структурного підрозділу вищого навчального закладу, як 
соціального інституту є обґрунтований вибір оптимальних моделей її розвитку.
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Покрокове впровадження побудованої моделі розвитку дозволило досягти 
певних успіхів і змін у роботі біб ліо теки та в подальшому надасть бібліоте-
ці більш динамічного розвитку й незамінності для користувачів, а бібліотечні 
ресурси будуть важливим засобом у розв’язанні найрізноманітніших інформа-
ційних завдань, пов’язаних з освітньою, професійною діяльністю, дозвіллям.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ

В статье представлена стратегия развития НТБ НУПТ, которая предусматрива-
ет внедрение инновационных подходов и методов для нужд учебного процес-
са, научных исследований. В рамках этой стратегии библиотека должна транс-
формироваться в ресурсный информационно-аналитический центр универси-
тета. Рассматриваются некоторые подробности такого развития на примере 
двух пилотных проектов.

Ключевые слова: библиотека вуза, стратегическое развитие, модель развития, 
информационный центр, ресурсы, аналитический центр.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARY NATIONAL 
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES UNDER THE 
CONDITIONS OF INFORMATION INFLUENCE

Summary
The article presents the strategic directions, mechanisms, processes within the 
framework of the implementation of the “Concept of the development of the 
scientific and technical library of the National University of Food Technologies for 
the period 2017-2020.” The purpose of the article is to study the current state of the 
library and determine the priority tasks of the library in the conditions of information 
influence and qualitative changes of the external and educational environment. The 
modern model of the library, in which separate projects operate, reflect the activity 
of the library as a resource information and analytical center. The result of design 
works is considered. The results of research and work in implementing the adopted 
development strategy provide the opportunity to turn the library into a center of 
education that not only supports the information activities of the university, but 
directly participates in the educational process.

Key words: University library, strategic development, model of development, 
information center, resources, analytical center.
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ІМПАКТ-ФАКТОР ЯК НАУКОМЕТРИЧНИЙ ІНДИКАТОР 
ЗНАЧИМОСТІ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

У статті розглянуто критерії оцінювання рівня наукових досліджень імпакт-
фактора (impact factor) – індекса впливовості наукового видання. Надано 
загальноприйняті методики розрахунку цього наукометричного індикатора 
як важливого чисельного показника наукового журналу, що індексується 
найбільш відомими міжнародними наукометричними платформами, 
міждисциплінарними базами даних: Web of Science (WoS), Index Copernicus, 
SciVerse Scopus. 

Ключові слова: імпакт-фактор (ІФ), наукометричні показники, інфометрика, 
бібліометрика української науки, міжнародні бази даних, цитування, методи-
ка визначення ІФ.

Постановка проблеми. Для прискорення переходу України до інноваційної 
моделі розвитку необхідно впроваджувати сучасні дослідження, які є найфахо-
вішими і визнаними. З’ясувати це легко завдяки вивченню найпопулярніших 
видань, що виходять як у нашій державі, так і за її межами. У цій справі ста-
нуть у нагоді методи наукометричного, бібліометричного аналізу інфопотоків 
та ключового концепту наукометричного апарату міжнародних міждисциплі-
нарних платформ – імпакт-фактору наукового видання. Інтеграція української 
науки до світового простору сприятиме: 1) збільшенню публікаційної актив-
ності й показників цитованості вітчизняних суб’єктів наукової комунікації, по-
ширенню їх досягнень і напрацювань; 2) якнайшвидшому входженню україн-
ських журналів (особливо соціально-гуманітарного циклу) до зарубіжних баз 
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даних (Web of Science (WoS), Index Copernicus, SciVerse Scopus); 3) підвищен-
ню індексу впливовості наукових видань; 4) уніфікації підходів до оцінки ві-
тчизняних наукових журналів, а також розміщених у них публікацій відповід-
но до загальноприйнятих наукових метрик. 

У зв’язку з цим ми стаємо свідками того, що останнім часом у науковому 
середовищі, з одного боку, дослідники обирають журнали для публікації своїх 
праць, з іншого – редакції намагаються відібрати для себе найбільш якісні ак-
туальні наукові статті. Передусім це свідчить про бажання як учених, так і ви-
дань підвищити інтерес до себе і власного іміджу, що, врешті-решт, призведе 
до зростання ефективності праці науковців, поширення їх результатів дослі-
джень, а це посилить позиції науки в цілому. Звісно, від конкуренції журналів 
за статті, а вчених – за місце в певному номері періодичного видання виграють 
усі. Однак відразу постає питання ранжування наукових періодичних видань 
за кількісними показниками. Майже кожна міжнародна наукометрична база, в 
якій індексується журнал, використовує свою методику розрахунку кількісної 
оцінки визнання наукових журналів у відповідних напрямах діяльності, врахо-
вуючи при цьому певні критерії: кількість публікацій, кількість цитувань, по-
тенціал цитування та ін.

Редактори міжнародного наукового журналу Nature Research опитали май-
же 1000 авторів цього видання та понад 2500 авторів Springer. Так, 85 % рес-
пондентів зазначили, що інформація про журнали важлива в процесі прийнят-
тя рішень щодо публікації результатів власних досліджень, але 48 % авто-
рів незадоволені тими відомостями, які представлено на сайтах видань. Крім 
того, редактори Nature Research до цього процесу долучили 225 біб ліо текарів, 
і з’ясували, які наукометричні показники вони використовують. Встановлено, 
що здебільшого фахівці біб ліо тек спираються на такі відомі індикатори значен-
ня періодичного видання як імпакт-фактор, h-індекс, Eigenfactor та неіснуюча 
метрика. Як виявилося, майже 22 % респондентів не мали відповідних знань 
про наукометричні показники, що викликає подив. Виходячи з цих результа-
тів, дослідники зробили висновок, що необхідно, щоб інформація про наукові 
журнали з високим ІФ була більш доступною, надавала загальне уявлення про 
методики оцінки інформаційної значущості наукового періодичного видання, 
його наукову цінність та авторитетність у міжнародному науковому співтова-
ристві. У цьому аспекті Nature Research розпочала твіт-кампанію з підвищен-
ня обізнаності громадськості стосовно журнальних метрик [3]. У той же час, 
попри різноманіття метрик, які дозволяють вимірювати кількісні характерис-
тики інформації, більшість при виборі журналу продовжує орієнтуватися на 
один із популярних наукометричних індикаторів оцінювання видання – імпакт-
фактор. З огляду на сказане вважаємо, що питання про методики оцінки, одер-
жання кількісних даних інформаційної значимості, впливовості та авторитет-
ності наукового періодичного видання, що має цінність і важливість як для на-
уковців, так і для видавців потребує подальшого розгляду.
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Ціль даної роботи полягає у: 1) вивченні особливостей наукометричних, бі-
бліометричних, інфометричних методик і способів вимірювання кількісних ха-
рактеристик інформації та іmpact factor як наукометричного індекса впливо-
вості видання, одного з популярних критеріїв оцінювання рівня наукових до-
сліджень у світовій практиці; 2) представленні аналітико-прогностичного ана-
лізу використання сучасних вітчизняних систем наукометричного моніторингу. 

Об’єктом даного дослідження є іmpact factor наукового видання як наукоме-
тричний індикатор значимості журналу, що індексується міжнародними між-
дисциплінарними базами даних (БД) Web of Science (WoS), Index Copernicus, 
SciVerse Scopus, і бібліометричний засіб вивчення наукової комунікації у про-
фесійному співтоваристві, дисциплінарної структури науки.

Аналіз останніх досліджень. Вивчення проблеми наукометрії, бібліоме-
трії, інфометрії як галузі сучасної науки та імпакт-фактору, що є популярним 
наукометричним показником впливовості наукового видання, останнім часом 
набуває актуальності, а головне – отримує своє теоретичне обґрунтування в 
багатьох працях вітчизняних і зарубіжних авторів. Зокрема, комплексну нау-
кову розробку сфер національного використання міжнародних бібліометрич-
них систем для поточного моніторингу науки і комплексних наукометричних, 
вебометричних досліджень здійснювали: В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, 
О. В. Рибалко, Т. О. Колесникова, С. А. Назаровець, Є. О. Копанєва. Мето-
дам бібліометрії наукової періодики та національному індексу наукового ци-
тування присвячені фундаментальні дослідження Н. М. Рідей, Л. Й. Костенко, 
Д. В. Соловяненко, О. С. Онищенко, С. В. Бредихіна, А. Ю. Кузнєцова. Прак-
тичні аспекти наукометричних баз даних та метрик наукових журналів розгля-
дали: Р. О. Влох, В. В. Писляков, О. Б. Мрихіна, О. В. Москальова, E. Garfield, 
H. Zijlstra, R. McCullough, B. T. Gonzalez-Pereira, V. P. Guerrero-Bote, F. Moya-
Anegon, M. E. Falagas та ін.

Виклад основного матеріалу. Американський Інститут наукової інформа-
ції (Institute for Scientific Information, ISI), заснований Ю. Гарфілдом у 1960 р., 
з 1975 р. розраховує для видань ІФ на основі показників їх цитованості та ви-
дає щорічно «Звіти про цитованість журналів» – Journal Citation Reports (JCR). 
У них наводяться дані про понад 7,5 тис. науково-технічних журналів майже 
3,3 тис. видавців із 60 країн. Для того, щоб відбирати для Science Citation In-
dex те чи інше видання, введено в практику спосіб обчислення імпакт-фактору 
(ІФ) [10, с. 117]. У даному контексті під «індексом» розуміється не деякий чи-
сельний показник значимості, а реферативна БД наукових публікацій, що ін-
дексує посилання, які вказані в списках, і відображає кількісні показники цих 
посилань.

Impact factor (далі – ІФ) – коефіцієнт впливу, кількісний показник важли-
вості наукового журналу, формальний чисельний показник, за яким можна по-
рівнювати ступінь розробленості наукових досліджень у різних галузях знань, 
критерій оцінки інформаційної значимості видання [6]. Вважається, що чим 
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вище значення ІФ, тим більша наукова цінність та авторитетність журналу. ІФ 
використовується переважно видавництвами для вивчення ринку. Крім того, 
він є дієвим засобом керування та передплати надходжень до журнальних ко-
лекцій біб ліо тек. У будь-якого наукового журналу без високого рівня кількіс-
ного показника впливовості майже немає шансів потрапити до біб ліо тек сві-
ту. У процесі вивчення ринку наукових видань ІФ забезпечує чисельну основу 
для редакторів і видавців, із врахуванням якої вони формують спрямованість 
журналів відповідно до конкуренції, започатковують нові видання, що відріз-
няються від інших концепцією, змістовністю, тематикою в тій чи іншій галузі. 
Крім того, експертні комісії з присудження грантів і висування на наукові пре-
мії неодмінно звертають увагу на наявність у здобувача публікацій саме у тих 
журналах, що мають високий ІФ. Також цей показник застосовують для оцінки 
існуючих напрямків розвитку науки і технологій, їх динаміки і зростання в на-
ціональному та міжнародному масштабах [12; 8].

Аналіз світового досвіду формування і функціонування загальновідо-
мих міжнародних наукометричних платформ Web of Science (WoS), Index 
Copernicus, SciVerse Scopus у контексті їх використання для оцінки наукової 
діяльності суб’єктів і об’єктів системи наукових комунікацій (як уже було ска-
зано) підтверджує існування різних способів одержання кількісних даних че-
рез цитованість наукового видання, визначення ІФ наукових журналів та засто-
сування власних методик розрахунку оцінки визнання видань у відповідних 
тематико-типологічних напрямах наукової діяльності.

Крім того, варто додати, що під час вивчення публікаційної активності жур-
налу та алгоритму визначення його ІФ слід брати до уваги, як мінімум, два 
аспекти: по-перше, проміжок часу обліку дуже короткий (цитування запізню-
ється щодо видання роботи у середньому на 1–1,5 року, а в деяких дисциплі-
нах  – на 5–10 років); по-друге, інтенсивність отримання чисельного показни-
ка, за яким можна співставляти рівень наукових досліджень у різних галузях 
неоднакова, що викликано відмінною частотою публікації результатів (напри-
клад, медичні журнали, які висвітлюють загальнолюдські проблеми в конкрет-
ній галузі, мають більші ІФ ніж філологічні або правознавчі, що розглядають 
актуальні проблеми, обмежені певною країною чи регіоном) [4].

Із метою отримання уявлення про показники наукових метрик наукових 
видань розглянемо методику розрахунку ІФ як інструментарію та наукоме-
тричного апарату у відомих міжнародних платформах Web of Science (WoS), 
SciVerse Scopus, Index Copernicus. Так, наукометричний апарат платформи Web 
of Science (WoS) забезпечує відстеження показників цитованості публікацій і 
надає доступ до 15 тис. назв найбільш авторитетних академічних періодичних 
видань і збірників наукових праць, понад 40 млн публікацій і 700 млн бібліо-
графічних посилань. Розрахунок ІФ журналів у Web of Science базується на 
трирічному періоді. При цьому ІФ можна розглядати як усереднене співвідно-
шення кількості цитувань статей у журналі протягом поточного року і загаль-
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ної кількості статей надрукованих у цьому журналі за попередні два роки. На-
приклад, імпакт-фактор журналу за 2015 р. буде обчислено так: ІФ = А / В, 
де А – кількість цитувань протягом 2015 р. статей, опублікованих у даному 
журналі у 2013–2014 pp., у журналах, що індексуються базами WoS; В – за-
гальна кількість «статей, на які можна посилатися» (статті, доповіді на 
конференціях, огляди, замітки, але не редакторські колонки, листи від чита-
чів), надрукованих протягом 2013–2014 pp. у даному журналі. ІФ за 2015 р. 
буде обчислено у 2016 р. після отримання всіх матеріалів за 2015 р., тобто 
у спрощеному вигляді ІФ можна розглядати так: якщо кожна надрукована 
стаття в середньому була процитована один раз, то журнал матиме імпакт-
фактор рівний 1 [13].

На платформі наукометричної бази даних Index Copernicus для визна-
чення кількісного коефіцієнта впливовості журналу використовується Index 
Copernicus Value (ICV), що являє собою суму балів з оцінки двох важливих 
компонентів: 1) якість наукового журналу вимірюється рівнем відповідності 
критеріям в окремих функціональних сферах на основі моделі ICI Publishing 
Stars (створена на підставі переліку журналів, які вважаються цінними для Мі-
ністерства науки і вищої освіти); 2) інформаційна цінність та авторитетність 
наукового журналу визначається виходячи з рівня цитованості журналу, відо-
бражає ступінь й визнання його в науковому світі, а також показує динаміку 
його впливу на розвиток певної галузі дослідження [10].

У рамках оцінки першого компонента ICV (якість журналу) видання може 
отримати максимум 100 балів за такою групою критеріїв:

– якість (відповідність видавничим стандартам) (21,4 балів) – професі-
оналізм оформлення журналу (структура, графічне виконання, матеріалів ста-
тей, збір та публікація метаданих (дані, що характеризують або пояснюють 
інші дані)); відповідність міжнародним видавничим стандартам (ДСТУ (дер-
жавні стандарти), ISO (міжнародні стандарти) та ін.); продуктивність співпра-
ці з науковцями, у т. ч. академічна доброчесність; відсутність конфлікту інтер-
есів;

– цифровізація (37,45 балів) – доступність журналу, наявність електрон-
них версій, легкість доступу до опублікованих матеріалів, програмно-
технологічна адаптованість до інтеграції з іншими базами даних, представ-
лення у цифрових архівах. Зокрема, Реєстр репозитаріїв відкритого доступу 
(ROAR), Каталог відкритого доступу наукових ресурсів (ROAD), Каталог ре-
позитаріїв відкритого доступу (OpenDOAR), Директорія журналів відкритого 
доступу (DOAJ) та ін.;

– індексація в базах даних (16,05 балів) – присутність в Інтернеті, від-
критість та доступність матеріалів дослідження, що публікуються у журналах, 
входження до інших баз даних;

– інтернаціоналізація (32,1 балів) – кількість використання мовних вер-
сій (назва статті, анотація, ключові слова); міжнародний досвід наукового спів-
робітництва редакції журналу;
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– експертна оцінка (20 балів) формується через оцінювання актуальнос-
ті тематики, відповідність етичним стандартам, освітнє значення, внесок у роз-
виток культури і науки тощо.

У процесі встановлення інформаційної цінності та авторитетності науково-
го журналу (другий компонент ICV) бали розподіляються в діапазоні від 0 до 
400. Цей розрахунок має більш складний алгоритм обчислення і пов’язаний зі 
швидкістю та динамікою цитування. У разі запізнення виходу видання у світ 
або поєднане видання, журнал може також отримати негативні пункти і показ-
ники (16,05).

Наукометрична платформа SciVerse Scopus корпорації Elsevier містить по-
над 47 млн реферативних записів про публікації з 18 тис. журналів, 5 тис. ви-
давництв, 350 книжкових серій та 4,6 млн праць конференцій. У Scopus за-
стосовується інша методика розрахунку впливовості журналу, альтернативна 
імпакт-фактору, – SCImago Journal Rank (SJR) і Source Normalized impact per 
paper (SNIP). За SJR та SNIP визначають рейтинг журналів предметних галу-
зей та їх вплив у певній науковій сфері досліджень.

SCImago Journal Rank (SJR), розроблений іспанською дослідницькою гру-
пою Scimago, – це рейтинг журналів, що дає можливість оцінити науковий пре-
стиж робіт учених, виходячи з кількості цитат на кожен документ. Індикатор 
будується на алгоритмі подібному Google PageRank, за яким сортуються най-
більш релевантні наукові результати. Метрика престижу (prestige metrics) оці-
нює журнал залежно від того, чи потрапляє він у топ-лист найбільш цитованих 
журналів даної галузі знань. Предметне поле, якість і репутація видання безпо-
середньо впливають на показник цитованості. Фактично це означає, що цитата 
з джерела з відносно високим SJR має більшу цінність, ніж цитата з джерела з 
нижчим SJR. Самоцитування журналу не може перевищувати 33 %. До того ж 
SJR дозволяє користувачеві ранжувати свій власний індивідуальний набір дже-
рел, незалежно від їх тематик. Імпакт-фактор і SJR розраховуються тільки для 
тих журналів, які тривалий час індексуються в базах. Видання, включені до 
баз даних нещодавно (менше 2 років), цих показників не мають [14]. Ще одна 
методика розрахунку авторитетності наукового журналу – Source Normalized 
impact per paper (SNIP) (імпакт-фактор нормалізований за джерелом) – розро-
блена в Лейденському університеті професором Х. Ф. Моедом у 2009 р. Цей 
показник відображає вплив контекстної цитованості видання, що дозволяє по-
рівнювати журнали різної тематики, зважаючи на частоту, з якою автори циту-
ють інші джерела, швидкість розвитку впливу цитати і ступінь відображення 
літератури даного напряму базою даних [9]. 

Автоматичний облік контексту здійснюється шляхом аналізу величини при-
статейних списків літератури. Ключовим у розрахунку даного показника є ви-
значення «потенціалу цитування журналу» (Database Citation Potential, DCP). 
Для цього встановлюється індивідуальне оточення досліджуваного журналу, 
тобто відбираються всі журнали, в яких за період (останні 10 років) зустріча-
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ються цитування статей, опублікованих у даному журналі, і вираховується се-
редня довжина списків літератури у статтях, що цитуються. При обробці спис-
ків літератури з них виключаються всі посилання на журнали, що не входять 
до бази даних. Розрахований стандартний 3-річний ІФ ділиться на потенціал 
цитування, і, таким чином, отримуємо незалежний від сфери знань показник 
рейтинговості журналу. Коректність визначення потенціалу залежить від по-
вноти БД [12]. Наприклад, якщо статті з досліджуваного журналу цитуються 
в джерелах, які не входять до індексованих, то потенціал цитування виявить-
ся недооціненим. Як бачимо, беруться до уваги посилання тільки на ті журна-
ли, що присутні у БД, а посилання на відсутні джерела ігноруються. Саме тому 
рівень покриття наукових сфер у БД є вирішальним для розрахунку даного по-
казника. Зокрема, для журналу у 2008 р. цей показник підраховується наступ-
ним чином. Беруться всі статті 2008 р. з бази Scopus, у яких хоч раз цитують-
ся статті із журналу. У списку літератури кожної з цих статей підрахову-
ється показник посилань на будь-які присутні в Scopus статті, що вийшли у 
2005–2007 рр., тобто за три попередні роки. Середня кількість таких поси-
лань в одній статті і є потенціал цитування журналу (DCP). При розрахун-
ку Source Normalized impact per paper використовується не абсолютний, а від-
носний DCP, так званий RDCP. Він отримується шляхом ділення DCP даного 
журналу на DCP медіанного (із середнім значенням) для всього Scopus журна-
лу. На сьогодні це Journal of Electronic Materials з DCP = 6,87. Потім для жур-
налу обчислюється аналог звичайного ІФ, у термінології Х. Моеда, названий 
Raw Impact per Paper (RIP) – середнє число посилань на статті журналу за 
три попередні роки (у даному випадку 2005–2007 рр.). Нарешті, RIP ділить-
ся на RDCP – і ми отримуємо Source Normalized impact per paper (SNIP) [10].

Імпакт-фактор, нормалізований за джерелом, має важливі переваги: неза-
лежність від довільних класифікацій дисциплін, повністю автоматичний харак-
тер виділення контексту – на рівні окремих статей, а не журналів; придатність 
для аналізу мультидисциплінарних видань і журналів різноманітних тематик; 
адаптивність до відмінностей за характером, обсягом і швидкістю цитувань 
не тільки серед дисциплін, а й серед окремих журналів всередині них; біль-
ша стійкість до маніпулювання, якому піддається традиційний імпакт-фактор. 
Можна також назвати й основний недолік – невирішена проблема з журнала-
ми, що друкують багато оглядів, а не оригінальних статей.

Із грудня 2016 р. у наукометричному апараті платформи Scopus функціонує 
метрика CiteScore, що є способом вимірювання цитувань наукових періодич-
них публікацій, таких як журнали, книжкові серії та ін. Метрика визначається 
відношенням кількості посилань, зроблених у певний рік, на документи, опу-
бліковані в попередні 3 роки в даному журналі, до кількості документів (того ж 
типу, що й посилання), опублікованих у даному журналі в попередні 3 роки. До 
уваги беруться не тільки статті та рецензії, а й листи, замітки, редакційні стат-
ті, конференції та інші документи, індексовані в Scopus. CiteScore розрахову-
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ється один раз на рік. Динамічний показник CiteScore Tracker підраховується у 
той же спосіб, що і CiteScore, але оновлюється щомісяця і демонструє поточну 
продуктивність певного видання [15].

У 2016 р. група провідних співробітників декількох видавництв, що ви-
пускають елітні наукові журнали (у тому числі Nature і Science), опублікува-
ла статтю, у якій критикували практику оцінки якості журналів за одним лише 
ІФ. Зокрема, наголошувалося, що така процедура призводить до ситуації, коли 
і окремі публікації, і їх автори оцінюються за цією ж характеристикою. Такий 
підхід є вкрай некоректним, оскільки ІФ журналу, в якому опублікована стат-
тя, ніяк не пов’язаний з якістю і цінністю самої статті. Для того, щоб не допус-
кати подібних оцінок, автори закликали видавців відмовитися від використан-
ня ІФ, замінивши його, наприклад, на криву розподілу статей за кількістю ци-
тувань, опублікованих у журналі.

На підтвердження цього наведемо наступне. Дослідники наукометричної 
та бібліометричної сфери називають деякі технічні похибки визначення ІФ. 
По-перше, не завжди вдається коректно визначити назву цитованого журна-
лу на основі бібліографічного посилання: деякі скорочення або варіанти на-
писання назви можуть бути нерозпізнані й опущені. По-друге, є небезпека не-
точного співвіднесення цитати з цитованим журналом і пряме приписуван-
ня цитувань іншому виданню [7]. Так, у результаті цього ISI значно завищи-
ла ІФ журналу «Zeitschrift für Chemie»: журнал мав німецькомовну і англомов-
ну версії. Це привело до того, що деякі посилання на статті враховувалися дві-
чі. До не менш серйозних наслідків привела нездатність ISI відрізнити журнал 
«Educational Research», що індексується в Journal Citation Reports (JCR), від ви-
дання «Educational Researcher» (JCR не входить). Відтак усі цитування друго-
го журналу ставилися на рахунок першого і ISI публікував різко завищений ІФ 
«Educational Research» протягом більш 20 років аж поки інституту не вказали 
на помилку [13].

Отже, можемо помітити, що застосування наукометричних метрик у прак-
тиці обчислення ІФ мають окремі методологічні недосконалості. Зокрема, на 
відміну від технічних погрішностей, яких абсолютно необхідно уникати, у 
сфері методики кожна вказівка на помилкові дії – це лише пропозиція з удо-
сконалення, що може бути предметом спору про свою доцільність. Все часті-
ше пропонується розраховувати ІФ не журналів у цілому, а для різних типів пу-
блікацій безпосередньо у виданні, тобто повинна бути створена методика ви-
значення друкованої роботи як одного з типів журнальних публікацій, а ІФ на-
укових статей, оглядів (reviews), редакційних звернень тощо має окремо підра-
ховуватися Це дозволило б не тільки коректніше порівнювати наукові видання 
між собою, отримуючи більш точні бібліометричні дані, а й надаватиме повну 
картину редакторської політики і дисциплінарної структури кожного журналу. 
Протягом десятиліть ведуться суперечки щодо оптимальної величини «цитат-
ного вікна», що використовується при обчисленні ІФ. В цілому вчені вже зро-
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били висновок, що дворічний інтервал занадто малий, за винятком, можливо, 
деяких видань, у яких процес отримання цитувань відбувається дуже швидко і 
так само швидко спадає [8; 7].

До наведеного додаємо, що в останні роки в Україні активізувалася робота 
із впровадження інформаційних технологій у наукометричну та бібліометрич-
ну практику. Національною біб ліо текою України імені В. І. Вернадського роз-
роблено систему «Бібліометрика української науки», де відображаються рей-
тинги на основі даних Google Scholar, Scopus та Web of Science, та портал «На-
укова періодика України», на якому впроваджений базисний індекс для оцінки 
періодичного наукового фахового видання – індекс інтегрованості періодич-
ного видання в систему наукових комунікацій. Рейтинг журналу або збірника 
наукових праць у репозитарії електронних копій наукової періодики України 
встановлюється сумою значень. 10 формальних показників, закладених в Ін-
декс інтегрованості, який характеризує не науковий рівень журналу, а ступінь 
його визнання та поширення і можливість одержати інформацію про опубліко-
вані в ньому статті. Індекс інтегрованості має значення від 1 до 10. Періодичне 
видання з індексом 4 і більше можна вважати інтегрованим у систему наукових 
комунікацій; якщо ж цей індекс менше 3, то публікації у виданні можуть зали-
шитися непоміченими [1; 5; 11]. 

Розглянемо більш детально «Рейтинг наукових періодичних видань, що ма-
ють бібліометричні профілі», заснований на даних із Google Scholar. Рейтин-
гування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша (h5 – кількість ста-
тей журналу за 2012–2016 рр., на які є посилання в понад h публікаціях), а в 
межах одного індексу – за алфавітом назв. Індекс Гірша наведено з профілю 
видання, створеного та вивіреного його редакцією. На даний момент у базі 
Google Scholar зареєстровано 455 назв наукових періодичних видань. Напри-
клад, до рейтингу ввійшли видання Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: 94 місце – Проблеми законності (h5-індекс – 9); 109 – 
Економічна теорія та право (h5-індекс – 8); 131 – Вісник Асоціації криміналь-
ного права України (h5-індекс – 7); 135 – Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, фі-
лософія права, політологія, соціологія (h5-індекс – 7); 252 – Теорія і практика 
правознавства (h5-індекс – 5).

Міністерство освіти та науки України з метою більш активного входження 
українських наукових досліджень до світового інфопростору оголосило амбіт-
ні завдання щодо створення Національного репозитарію академічних текстів, 
що сприятиме виявленню плагіату. Його наповнення розпочнеться з система-
тизації текстів дисертацій, що нині перебувають у сфері використання УкрІН-
ТЕІ. У підсумку на ресурсі будуть збиратися освітні та наукові академічні тек-
сти в тому вигляді, в якому вони піддаються машинній обробці, перегляду та 
порівнянню. Після запуску репозитарію, у 2018–2019 рр. планують розробку 
національної наукометричної системи з відповідними механізмами та інстру-
ментами визначення індексу цитування [2].
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Висновки. Отже, незважаючи на критику, ІФ застосовується як найпопуляр-
ніший наукометричний індикатор впливовості видання у загальновідомих між-
народних платформах Web of Science (WoS), Index Copernicus, SciVerse Scopus. 
Нині існує чимало різновидів методик розрахунку ІФ, але він є актуальним і 
використовується як видавництвами, редакціями журналів, біб ліо теками, так 
і вченими з усього світу. Україна вже на шляху інтеграції в міжнародне нау-
кове суспільство, поступово адаптується до світових стандартів, вимог і умов 
функціонування наукової комунікації. Аналіз поточного стану і перспективи 
інноваційного розвитку наукометричної, вебометричної та бібліометричної га-
лузей в Україні показав, що передусім потрібно вирішити наступні питання: 
а) побудувати вітчизняні ефективні і оптимальні за витратами системи науко-
метричного моніторингу; б) налагодити відслідковування показників наукових 
метрик; в) подолати безсистемність та недостатність координованості у реалі-
зації наукометричних проектів установами різних систем і відомств; г) забез-
печити корпоративну взаємодію дослідних колективів щодо методологічних, 
методичних підходів бібліометричного, вебометричного та наукометричного 
аналізу інформаційних потоків і авторитетності наукового видання; д) впрова-
дити в Україні нові інформаційні наукометричні технології. Створення націо-
нального індексу цитування наукових видань є стратегічним завданням розви-
тку дисциплінарної структури науки і технологій у національному та міжна-
родному масштабах.
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ИМПАКТ-ФАКТОР КАК НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР 
ЗНАЧИМОСТИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

В статье рассмотрены критерии оценки уровня научных исследований импакт-
фактора (impact factor) – индекса влияния научного издания. Предоставле-
ны общепринятые методики расчета этого наукометрического индикатора как 
важного численного показателя научного журнала, индексируемого наиболее 
известными международными наукометрическими платформами, междисци-
плинарными базами данных: Web of Science (WoS), Index Copernicus, SciVerse 
Scopus.

Ключевые слова: импакт-фактор (ИФ), наукометрические показатели, инфо-
метрика, библиометрика украинской науки, международные базы данных, ци-
тирование, методика определения ИФ.
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IMPACT FACTOR AS A SCIENTOMETRIC INDICATOR OF THE 
SIGNIFICANCE OF A SCIENTIFIC JOURNAL

Summary
The common methods and criteria for evaluation of research impact factor (IF) – In-
dex of decisiveness of scientific journal that is indexed by the most famous interna-
tional scientometric platforms, interdisciplinary databases: Web of Science (WoS), 
Index Copernicus, SciVerse Scopus have been discussed. It has been proved that 
this Scientometric indicator is an important formal numerical factor of a scientific 
journal criterion for evaluation of information essence, has been used by publishers 
to study the market, denotes the meneg,ent tool of advanced payment of revenues of 
journal collections to the libraries.
The scientometric indicators for assessing the quality and citation of scientific pe-
riodical affect: carrying out of competitive funding of scientific research works, 
personnel decisions in conditions of employment of scientific and pedagogical spe-
cialists, processing of new models of publication system of national scientific pe-
riodicals, determination of brand factors of scientific institutions or institution of 
higher education in the world and national ratings have been confirmed

Key words: impact factor (IF), scientometric indicators, infometric, bibliometric 
of Ukrainian science, international databases, citation, methods of determining IF.

References
[1] Vlokh R. O. Systema otsinky ukrainskykh fakhovykh vydan [The system of evaluation of Ukrainian sprecial-

ized issues]. Available at: http://bit.ly/2yaRq72.
[2] 2017 roku systemu vyshchoi osvity ochikuiut chotyry kliuchovi zminy [in 2017 in higher education system is 

expected four crucial amendments]. Vyshcha shkola [Higher school]. 2017, no. 2, pp. 5–6.
[3] Kampaniia z pidvyshchennia obiznanosti shchodo metryk naukovykh zhurnaliv [The campaign of escalation 

awareness of metrics of the scientific journals]. Pan Bibliotekar [Sir Librarian]. Ukraine, 2017, 26 kvitnia. 
Available at: http://bit.ly/2jG9Z0s.

[4] Kolesnykova T. O., Matvieieva O. V. Universytetska nauka: bibliometrychni doslidzhennia [University science: 
bibliometric study]. Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva: materialy 
shostoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Contemporary issues of libraries in the information 
society: materials of the sixth international scientific-practical conference]. Lviv, 2015, pp. 40–48.



337

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

[5] Kopanieva Ye. Natsionalni indeksy naukovoho tsytuvannia [National scientific citation indexes]. Bibliotechnyi 
visnyk [Library Herald]. 2012, no. 4, pp. 29–35.

[6] Kostenko L., Solovianenko D. Biblioteka ta naukometriia: svitovyi dosvid, ukrainska perspektyva [Library and 
scientometrics: international experience, Ukrainian perspective]. Bibliotechnyi visnyk [Library Herald]. 2009, 
no. 6, pp. 29–32.

[7] Kuznetsov A. Yu., Bredikhin S. V. Metody bibliometrii i rynok elektronnoy nauchnoy periodiki [Methods of 
bibliometry and the market of electronic scientific periodicals]. Moskva, Novosibirsk, 2012, 255 p.

[8] Kukharenko V. M., Hlavcheva Yu. M., Rybalko O. V. Kurator zmistu [The curator of content]. Kharkiv, 2016, 
176 p.

[9] Moskaleva O. V. Nauchnye publikatsii kak sredstvo kommunikatsii, analiza i otsenki nauchnoy deyatelnosti 
[Scientific publications as a means of communication, analysis and evaluation of scientific activity]. Rukovod-
stvo po naukometrii: indikatory razvitiya nauki i tekhnologii [Guide scientometrics: indicators of science and 
technology]. Yekaterinburg, 2014, pp. 110–163.

[10] Mrykhina O. B. Indeksy tsytuvannia naukovykh prats: instrumenty, osoblyvosti ta nedoliky [Citation index of 
scientific papers: tools, features and drawbacks]. Nasha perspektyva [Our perspective]. 2014, iss. 8-9, pp. 10–
11. 

[11] Kostenko L. I., Zhabin O. I., Kopanieva Ye. O., Symonenko T. V. Naukova periodyka Ukrainy ta bibliometrychni 
doslidzhennia [The scientific periodicals and Ukraine bibliometric study]. Kyiv, 2014, 173 p.

[12] Ridei N. M., Zazymko O. V., Klikh L. V. Putivnyk u prykladnu naukometriiu [Guide to application 
scientometrics]. Kherson, 2014, 344 p.

[13] Pislyakov V. V. Bibliometricheskie indikatory v resursakh Thomson Reuters [Bibliometric indicators in Thom-
son Reuters resources]. Rukovodstvo po naukometrii: indikatory razvitiya nauki i tekhnologii [Guide sciento-
metrics: indicators of science and technology]. Yekaterinburg, 2014, pp. 75–109.

[14] Falagas M. E., Kouranos V. D., Arencibia-Jorge R., Karageorgopoulos D. E. Comparison of SCImago journal 
rank indicator with journal impact factor. The FASEB Journal. 2008, iss. 22 (8), pp. 2623–2628.

[15] Zijlstra H., McCullough R. CiteScore: a new metric to help you track journal performance and make decisions. 
Elsevier. 2016, 8 December. Available at: http://bit.ly/2hmSC2O. 



338

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

УДК 025.2:004:027.7:378.67(477-25)

Ю. А. Потернак, 
завідувач сектору наукового опрацювання документів
Наукової біб ліо теки
Київського національного університету культури і мистецтв, 
вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, 01133, Україна,
тел.: 529 61 38
e-mail: yalya.poternak2014@i.ua

ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ  
БІБ ЛІО ТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку електронних технологій у 
формуванні фонду біб ліо тек вищих навчальних закладів. У ній узагальнено 
теоретико-методологічні основи формування фондів вузівських біб ліо тек елек-
тронними технологіями та практичний досвід Наукової біб ліо теки Київського 
національного університету культури і мистецтв. 

Ключові слова: Наукова біб ліо тека, електронні технології, інформаційні ре-
сурси, бібліотечні фонди, формування фонду.

Науковий і культурний розвиток сучасного суспільства неможливо уявити 
без біб ліо тек. Сьогодні біб ліо тека стає часткою освітнього процесу вишу, за-
безпечуючи доступ своїх читачів до найрізноманітнішої інформації, у відпо-
відності до всіх напрямків навчання.

Особливе місце в сучасному інформаційному суспільстві відводиться біб-
ліо текам вищих навчальних закладів, які забезпечують якісний рівень освіти та 
підготовки майбутніх фахівців. В даний час біб ліо тека ВНЗ є активним впро-
ваджувачем нових інформаційних технологій, які досить активно використо-
вуються, надають максимально повну інформаційну підтримку різним катего-
ріям користувачів і значно підвищують якість освіти та науки в університеті.

Виявлено, що формування фондів біб ліо тек вищих навчальних закладів елек-
тронними технологіями є актуальним напрямком їх діяльності. Комп’ютерні 
технології та Інтернет відкрили нову сторінку у розвитку біб ліо тек. Останнім 
часом від читачів надходять все більш складні запити, які не можна задоволь-
нити традиційними технологіями. 

Дослідження виявило, що сучасна біб ліо тека вищих навчальних закладів 
під впливом інформаційних технологій переживає процес трансформації. Сьо-
годні біб ліо тека ВНЗ в Україні – не просто сховище навчальних матеріалів, це 
відкрита комунікаційно-комунікативна система, яка бере участь у педагогічно-
виховному, міжкультурному, міжбібліотечному обміні, а також в обміні з вну-
трішніми структурами ВНЗ (кафедрами, музеями, побутовими службами, гро-
мадськими організаціями) та іншими громадськими закладами (школами, тех-
нікумами, видавництвами).

© Ю. А. Потернак, 2017
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Аналіз показав, що значна кількість бібліотечних циклів – це інформацій-
ні технології, тобто виробничі процеси, де основною продукцією, яка обро-
бляється, є інформація. На шляху реалізації головної функції біб ліо тек (інфор-
маційної) було обрано пріоритетний напрямок їх розвитку – інформатизацію.

Інформатизація означає впровадження нових технологій, елементів, які під-
вищують якість і ефективність праці біб ліо текарів та якнайшвидший доступ і 
отримання інформації читачами. Одним із компонентів інформатизації є авто-
матизація, яка дозволяє поетапно позбавити фахівців біб ліо теки рутинної пра-
ці, а користувачам – створити ефективний і комфортний сервіс у пошуку ін-
формації. 

Автоматизація біб ліо теки – складний процес, який впливає на всі сфери 
життєдіяльності біб ліо теки, і тому повинна проводитися дуже обережно. Це 
не тільки установка системи обробки даних, а й питання розвитку та адаптації 
робочого процесу з метою найбільшого використання переваг, які надають ін-
формаційні системи.

Створення автоматизованих бібліотечних систем пов’язане зі змінами окре-
мих етапів бібліотечної технології. В першу чергу це відноситься до процесу 
комплектування фондів і зокрема замовлення документів. Комплектування бі-
бліотечного фонду здійснюється при застосуванні сучасних методів та засобів 
обробки інформації, при тісній взаємодії біб ліо тек із зовнішнім середовищем.

Впровадження засобів комп’ютеризації внесло суттєві корективи в органі-
зацію основних технологічних процесів, в саме розуміння технології комплек-
тування. Застосування новітніх інформаційних технологій допомагає відділу 
комплектування оперативно знайомитись з асортиментом книжкового ринку, 
використовуючи нові форми та джерела комплектування. Завдяки новим тех-
нологічним процесам відділ комплектування має можливість оперативно зби-
рати інформацію про документи, здобувати їх, рахувати, здійснювати контроль 
витрат і фінансової звітності. 

Комплектування бібліотечних фондів традиційним шляхом досить довго-
тривалий та трудомісткий процес, який послідовно складається з багатьох ета-
пів і має багато часових і трудових витрат. Але останнім часом ми маємо уні-
кальну можливість використання ресурсів Інтернет у комплектуванні вітчизня-
них та іноземних видань.

З розвитком нових електронних технологій у біб ліо теках, появою нових но-
сіїв і технологій поширення інформації, традиційні бібліотечні процеси, фон-
ди біб ліо тек, технологічні вимоги до умов зберігання та використання фондів 
та системи обслуговування істотно змінилися. Зміни останніх років у бібліо-
течній роботі пов’язані з переходом від традиційної технології до автоматизо-
ваної.

Дослідження виявило, що соціальна значущість процесу перетворення тра-
диційного комплектування біб ліо тек навчальних закладів України в автомати-
зоване сьогодні полягає у тому, щоб всемірно сприяти виконанню основної бі-
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бліотечної місії − оперативному забезпеченню молоді, що навчається, макси-
мально повною інформацією, яка зберігається в їх фондах, використовуючи 
для виконання цієї задачі нові інформаційні технології та засоби телекомуніка-
ції, а також формування у користувачів – і студентів, і викладачів – якісної ін-
формаційної культури. 

З’ясовано, що у сучасному світі глобальної інформатизації визначальним 
моментом є співіснування друкованих та електронних джерел інформації. Зви-
чайно, біб ліо теки вищих навчальних закладів змінюються швидко й електрон-
ні інформаційні ресурси займають у них домінуюче місце. Це неминуче при-
водить до змін у бібліотечній роботі, бо електронні форми об’єднують проце-
си бібліотечної роботи – комплектування, оброблення, зберігання й обслугову-
вання – в один, ставлячи перед біб ліо текарем нові завдання, серед яких умін-
ня орієнтуватися та керувати інформаційними потоками, створити можливос-
ті для користувачів оперативно отримувати необхідну інформацію з будь-якої 
точки земної кулі. 

Наразі, електронні ресурси мають значні переваги в порівнянні з друкова-
ними. Вони є надійними і компактними у зберіганні інформації, мають можли-
вість оперативно її поширювати та широко використовувати. Але за умови ак-
тивного впровадження новітніх інформаційних технологій у практику роботи 
біб ліо тек у жодному разі не повинна застосовуватися практика повної заміни 
друкованих видань електронними аналогами.

Глобальна інформатизація ввела біб ліо теки вищих навчальних закладів до 
найбільш значущих джерел формування й використання електронних ресурсів. 
На базі використання нових інформаційних технологій вони активно працю-
ють над накопиченням нових продукованих суспільством і створенням влас-
них електронних ресурсів, організацією ефективного використання інформації 
в інтересах суспільного розвитку. 

Дослідження виявило, що біб ліо теки вищих навчальних закладів вже усві-
домили, що вони не можуть залишитися осторонь від всезростаючого пото-
ку електронної інформації. Адже широкомасштабне виробництво інформа-
ції в електронній формі та величезна кількість джерел, що існують винятко-
во в електронному вигляді, створюють середовище, в якому біб ліо тека пови-
нна опановувати віртуальні ресурси і не тільки для споживання інформації, а й 
для того, щоб заявляти про себе, надаючи в мережі інформацію про свої фон-
ди та послуги.

В даному випадку під інформаційними ресурсами розуміють сукупність 
документів у інформаційних системах (біб ліо теках, архівах, банках даних 
тощо) або сукупність інформаційних продуктів певного призначення, які не-
обхідні для забезпечення інформаційних потреб споживачів у визначеній сфе-
рі діяльності. Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які керують-
ся комп’ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійно-
го пристрою, підключеного до комп’ютера; електронними ресурсами є елек-
тронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаю-
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чи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їх комбінації), електро-
нні програми (набір операторів або підпрограм, які забезпечують виконання 
певних завдань, включаючи обробку даних) або об’єднання цих видів в одно-
му ресурсі.

Сьогодні є очевидним, що електронне й друковане середовища мають різ-
ні цільові орієнтації. Біб ліо тека ж має можливість об’єднати і те, й інше, хоча 
електронні ресурси дають їй змогу не тільки виконувати функції зберігання, 
але й орієнтувати читачів у інформаційному середовищі, надавати допомогу 
в пошуку необхідних знань. Але лише з поєднанням традиційної бібліотеч-
ної практики та інноваційних технологій інформаційного обслуговування всіх 
категорій сучасних користувачів працівники біб ліо теки зможуть задовольни-
ти запити суспільства в повному, оперативному та достовірному отриманні ін-
формації.

Накопичений певний досвід біб ліо тек України у роботі з електронними ре-
сурсами засвідчив необхідність впритул замислитись: управління колекцією 
електронних ресурсів у бібліотеці – досить складний процес, який потребує 
чіткого розуміння життєвого циклу електронних ресурсів у бібліотеці, систем-
ної та планомірної організації роботи з такими ресурсами, вироблення техно-
логій щодо їх відбору, узгодження ліцензії, каталогізації, популяризації, аналі-
зу статистики використання.

З’ясовано, що наразі електронні ресурси мають значні переваги в порівнян-
ні з друкованими. Вони є надійними і компактними у зберіганні інформації, ма-
ють можливість оперативно її поширювати та широко використовувати. 

Аналіз показав, що протягом останнього десятиліття електронні ресурси 
перетворились у розповсюджуваний і популярний серед студентів інформацій-
ний сервіс. Матеріали в електронних ресурсах призначаються для доступу, по-
шуку, відображення, копіювання та роздруку студентами. 

Отже, формування зібрання електронних інформаційних ресурсів та обслу-
говування ними читачів – це нові форми інформаційної діяльності біб ліо тек 
вищих навчальних закладів у сучасних умовах. Біб ліо тека перетворюється в 
інноваційний центр інформаційних електронних ресурсів, зберігаючи при цьо-
му функції звичайної біб ліо теки, яка обслуговує користувачів і друкованими 
документами.

Історія Наукової біб ліо теки Київського національного університету культу-
ри і мистецтв починається у 1956 р. з бібліотечного кабінету при Інституті під-
вищення кваліфікації керівного складу працівників культури УРСР. Біб ліо тека 
зростала і розвивалася разом зі своєю alma mater, перетворюючись з бібліотеч-
ного кабінету в інформаційний центр сучасного університету. Подальша істо-
рія біб ліо теки нерозривно пов’язана з історією університету [2].

За півстоліття своєї діяльності вуз перетворився на потужний, багатопро-
фільний вищий навчальний заклад, що приваблює абітурієнтів якісним на-
вчанням, сучасними інформаційними технологіями, міцною матеріально-
технічною базою, значним надбанням якого за ці роки освітньої діяльності ста-
ла і його біб ліо тека. 
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Наукова біб ліо тека Київського національного університету культури і мис-
тецтв (КНУКіМ) – це важливий структурний підрозділ університету, діяльність 
якого спрямована на ефективну підтримку наукового, навчального і виховного 
процесів та базується як на традиційних формах бібліотечно-бібліографічного 
обслуговування, так і на впровадженні сучасних інноваційних технологій.

На сьогоднішній день біб ліо тека КНУКіМ, як бібліотечно-інформаційний 
підрозділ університету, здійснює формування, наукове опрацювання, зберіган-
ня документів, забезпечує використання інформаційних ресурсів, проводить 
інформаційно-бібліографічну та науково-методичну роботу, забезпечує корис-
тувачам доступ до традиційних і електронних джерел інформації [7].

Відділ комплектування та наукового опрацювання документів забезпечує 
технологію формування, організацію, зберігання, управління і використання 
бібліотечних фондів документів й інформаційних ресурсів біб ліо теки. Саме у 
цьому відділі проводиться облік та обробка документів, а саме: прийом, штем-
пелювання, реєстрація надходжень, переміщення документів, їх вибуття, а та-
кож підбиття підсумків щодо руху фонду і його переліку. 

Біб ліо тека не стоїть на місці. Основне завдання, що ставиться перед її спів-
робітниками – оперативне і якісне забезпечення інформацією студентів, ас-
пірантів, професорсько-викладацького складу університету. Біб ліо тека за-
ймає важливе місце в освітній, науковій, інформаційній діяльності уні-
верситету, здійснює інформаційне забезпечення всіх науково-освітніх та 
культурно-мистецьких заходів, що відбуваються у стінах навчального закла-
ду: конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей, виставкової діяльності 
тощо, відкриває нові напрями своєї діяльності, разом з університетом впевне-
но крокує у майбутнє.

За період свого існування бібліотеці вдалося зібрати цінний, унікальний та 
багатогалузевий фонд: наукові праці; автореферати дисертацій; дисертації, за-
хищені у КНУКіМ; інформаційні та періодичні видання; нотна література. Бі-
бліотечний фонд є універсальною базою для навчального процесу та наукових 
досліджень у галузі культури та мистецтва [7].

Якість, обсяг та глибина фондів біб ліо теки. є визначаючими факторами її 
діяльності. Особливу увагу біб ліо теки було приділено формуванню книжко-
вих фондів як традиційних, так і абсолютно нових для неї галузей знань. У су-
часних умовах розвитку освіти у Науковій бібліотеці КНУКіМ для формуван-
ня фонду активно запроваджуються новітні інформаційні технології. Локаль-
на мережа біб ліо теки об’єднує 27 комп’ютерів, підключених до Інтернету, пра-
цює електронна читальна зала. 

На сьогодні комп’ютеризація бібліотечних процесів здійснюється шляхом 
запровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД/
Біб ліо тека» – однієї з найпотужніших комп’ютерних бібліотечних систем в 
Україні, яка має україномовний інтерфейс. «УФД/Біб ліо тека» – автоматизова-
на бібліотечна інформаційна система (АБІС) розроблена і підтримується ТОВ 
«Український фондовий дім» (Київ, Україна). Система призначена для комп-
лексної автоматизації біб ліо теки, враховує всі основні виробничі цикли [8].



343

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

Запровадження системи «УФД/Біб ліо тека» надало наступні переваги: по-
вністю автоматизовано процеси комплектування, обліку та наукової обробки 
документів; проведено переоблік фонду і підготовлено до штрих-кодування; 
створено електронну базу даних користувачів біб ліо теки; розпочато оцифру-
вання рідкісних видань, навчальної літератури, що користується попитом, та 
надано доступ до них в електронному читальному залі біб ліо теки; надано мож-
ливість дистанційного замовлення документів у електронному читальному залі 
біб ліо теки; повністю автоматизовано шлях документа в бібліотеці.

Розроблена актуальна для вузівських біб ліо тек технологія розрахунку по-
казників забезпеченості документами навчального процесу. Для проведення 
аналізу книгозабезпеченості використовуються тематичний каталог «Дисци-
пліни» та «Тематико-типологічний план комплектування». Тематичний ката-
лог «Дисципліни» створюють на основі навчальних планів. До нього заносить-
ся інформація про навчальні дисципліни вузу, кафедри, спеціальності, кіль-
кість студентів тощо. Документи прикріплюються до дисциплін, факультетів і 
до місць розподілу. На підставі цих даних проводиться аналіз книгозабезпече-
ності, прогнозується комплектування і списання літератури. 

Автоматизація комплектування забезпечує якісне формування фонду. В но-
вому технологічному комплексі відділ комплектування виконує завдання, 
пов’язані з функціями збору інформації про книжковий ринок, замовлення до-
кументів, їх придбання, прийому та обліку, а також контролю за витратами і 
фінансової звітності. Технологічні зміни підвищили вимоги до фахового рів-
ня співробітників. 

Співробітниками відділу комплектування Наукової біб ліо теки КНУКіМ 
було здійснено: створення та аналіз тематико-типологічного плану комплекту-
вання фонду; аналіз відмов на літературу; врахування пропозицій постачаль-
ників; складання потреб у літературі; планування поповнення фонду; складан-
ня замовлень літератури у постачальників; обробка надходжень (партій літера-
тури); списання літератури; друк книг інвентарного та сумарного обліку; ана-
ліз статистики комплектування бібліотечного фонду. 

Для створення умов ефективного комплектування бібліотечного фонду сис-
тема «УФД/Біб ліо тека» передбачає засоби автоматизації кожного етапу цієї ро-
боти, а саме: планування фонду; аналіз відмовлень; врахування пропозицій; 
складання потреб; планування замовлень; складання замовлень; обробка над-
ходжень; списання літератури; аналіз фонду; експорт-імпорт бібліотечного 
фонду та ін.

Зараз в університеті відкривається багато спеціальностей, викладаються 
нові дисципліни, які не забезпечені підручниками. Тому проводиться аналіз 
книгозабезпечення навчальних дисциплін, відбираються предмети, які зовсім 
незабезпечені літературою або малозабезпечені. На основі аналізу здійснюєть-
ся пошук відповідних джерел. 

Підручники, які є в читальних залах в одному – двох примірниках і корис-
туються широким попитом, скануються і теж виставляються для перегляду на 
сайті біб ліо теки. Це дає змогу користуватися електронним каталогом, а саме 
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повнотекстовими електронними документами, та здійснювати автоматизова-
ний пошук матеріалів за автором, назвою, темою та іншими пошуковими еле-
ментами.

Підсумовуючи, можна сказати, що модернізація вищої освіти зумовлює не-
обхідність інтенсивних змін у роботі біб ліо теки вищого навчального закла-
ду. Наукова біб ліо тека Київського національного університету культури і мис-
тецтв приділяє велику увагу формуванню електронних інформаційних ресур-
сів, надає доступ до друкованих та електронних інформаційних ресурсів, спри-
яє високій якості навчання та науково-дослідної роботи, електронній доставці 
інформації користувачам, проводить активну корпоративну діяльність у галузі 
каталогізації та створення повнотекстових інформаційних ресурсів.
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ELECTRONIC TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF 
LIBRARY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Summary
A special place in the modern information society is given to libraries of higher 
educational institutions, which provide a high level of education and training of 
future specialists. At present, the library of the higher educational institution is an 
active implementer of new information technologies, which are actively used and 
provide the maximum full information support to different categories of users, and 
significantly increases the quality of education and science at the university.
The urgency of the topic is determined by the need to study the development 
of electronic technologies in the formation of the library of higher education 
institutions; Analysis of types of electronic resources in collections of university 
libraries; Acquaintance with the history of the formation of the Scientific Library of 
the Kyiv National University of Culture and Arts and the study of the peculiarities of 
its foundation, introduction of electronic technologies.
The scientific novelty is that it reveals the theoretical and methodological approaches 
of librarians to the problem of the formation of funds of libraries of higher educational 
establishments by means of electronic technologies. The system of automation of 
library processes in the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture 
and Arts, as well as the processes of forming a library fund, is generalized.
The structure of work is determined by the purpose and objectives of the study.

Key words: Scientific library, electronic technologies, information resources, library 
funds, fund formation.
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УЧАСТЬ БІБ ЛІО ТЕКИ ОНМЕДУ В МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ 
КОРПОРАЦІЇ МЕДИЧНИХ БІБ ЛІО ТЕК УКРАЇНИ: 
10-РІЧНИЙ  ДОСВІД

«Володієш інформацією – володієш світом»
У. Черчіль

В повідомленні подаються матеріали щодо участі біб ліо теки ОНМедУ в 
міжрегіональній корпорації медичних біб ліо тек України. Аналізується 
10-річний досвід роботи та переваги участі в таких об’єднаннях. За мину-
лий рік з-понад 600 назв журналів, які були заявлені корпорацією для опра-
цювання – 17 назв журналів проіндексували співробітники біб ліо теки ОНме-
дУ. Загальна кількість проіндексованих та експортованих статей склала 2348. 
Імпортовано до е-каталогу біб ліо теки ОНМедУ близько 26 000 статей. 
Задача: Ознайомити з досвідом роботи біб ліо теки ОНМедУ в корпорації ме-
дичних біб ліо тек України
Мета: Показати переваги участі вузівських біб ліо тек у корпоративній роботі

Ключові слова: біб ліо тека ОНМедУ, корпоративне об’єднання медичних біб-
ліо тек, ІРБІС, MeSH, предметизація, е-каталог, обмін досвідом

Нам з вами пощастило жити в епоху інформаційної революції та розкві-
ту технологій. Інформація стала більш доступною, публічною; користувач має 
змогу знайомитися та знаходити її не виходячи з власного будинку або навпаки 
активно подорожуючи. З іншого боку інформаційний шквал такий потужний, 
що іноді в ньому важко орієнтуватися, і тому в сучасних реаліях біб ліо тека, 
як інформаційний центр, має стати для користувачів «лоцманом», який вказує 
найкоротший шлях. 

Одним із ресурсів біб ліо теки, що дає можливість задовольнити сучасні ін-
формаційні потреби користувача виступає електронний каталог. 

Навіщо ж тоді потрібне корпоративне об’єднання біб ліо тек, коли існують 
е-каталоги, наукометричні бази, Internet тощо? Річ в тому, що жодна біб ліо тека 
не в змозі забезпечити повне розкриття своїх фондів. Участь у корпорації на-
дає можливості для розкриття фондів та інформування користувача стосовно 
тих матеріалів, яких не має в бібліотеці. Особливо це актуально для розкриття 
журнальних фондів.

© О. О. Романюк, 2017
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В 2006 р. біб ліо тека ОНМедУ вступила до корпорації з чотирма медични-
ми біб ліо теками України: Вінницького медичного університету та обласними 
біб ліо теками Вінниці, Житомира та Рівного. Згодом до корпорації долучилися 
Чернігівська і Дніпропетровська медичні обласні біб ліо теки. 

Корпоративне об’єднання стало можливим завдяки тому, що всі учасни-
ки проекту працювали на єдиній платформі – автоматизованій бібліотечно-
інформаційній системі ІРБІС-32. Сумісна діяльність біб ліо тек здійснювалась 
згідно з договором між всіма учасниками корпорації без будь-яких фінансо-
вих зобов’язань сторін. У рамках договірних зобов’язань, кожна з біб ліо тек-
учасниць мала своєчасно надавати проіндексовані статті з журналів медичної 
тематики та суміжних наук. 

Предметизація журнальних статей здійснювалася за допомогою Анотовано-
го алфавітного переліку медичних предметних рубрик – російської версії тезау-
русу MeSH (Medical Subject Headings) Національної медичної біб ліо теки США 
версії 2000 р. MeSH використовують у багатьох країнах світу, а також у базах 
даних Medline і Pubmed як ресурс медичних рубрик, який, з одного боку, є засо-
бом індексування документів, а з іншого – пошуковим інструментом для корис-
тувачів. Алфавітний перелік термінів представлений предметними рубриками 
або дескрипторами і підрубриками або модифікаторами. Дескриптори є найме-
нуванням органів і систем організму людини або тварини, хвороби, лікарських 
препаратів, лікувально-профілактичних установ, професій тощо. Кожна рубри-
ка має специфічний індекс, який складається з літер і цифр, які в свою чергу, 
позначають перелік підрубрик, які можуть бути застосовані до певної рубри-
ки. Модифікатори приєднуються до дескрипторів, і таким чином формуються 
групи документів, що присвячені певному аспекту даної рубрики. Дескрипто-
ри також мають посилання на інші терміни – синоніми даних рубрик. 

Кожна біб ліо тека мала на свій розсуд формувати склад фахівців – пред-
метизаторів. У нашій бібліотеці індексацією статей займається довідково-
бібліографічний відділ. Як це працювало на практиці… Співробітники біб ліо-
теки Вінницького медичного університету збирали відомості щодо підписки 
кожної біб ліо теки-учасниці, робили аналітику та надсилали через е-mail зведе-
ний перелік журналів, що містив відомості щодо журналів, які біб ліо тека ім-
портуватиме за рік, а також щодо журналів, які мала індексувати кожна з біб-
ліо тек і перелік тих біб ліо тек, які замовляли ці журнали. Проіндексовані статті 
зі змістом журналів копіювалися у бази даних для кожної з біб ліо тек-учасниць 
та розсилалися через електронну скриньку. Усі спірні питання вирішувалися за 
допомогою електронного листування або в телефонному режимі.

Всього в 2011 р. наша біб ліо тека запредметизувала і експортувала статті із 
29, а імпортувала – із 130 назв журналів. Таким чином, в електронний каталог 
надходили проіндексовані статті з журналів, які передплатила біб ліо тека.

Для модернізації АБІС була оновлена версія ІРБІС і наша біб ліо тека разом 
з іншими членами корпорації перейшла на 64-версію цього програмного про-
дукту, однією з переваг якої були вбудовані рубрики MEsH. Із введенням нової 
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модифікації ІРБІСу, обмін документами був спрощений – проходив через фай-
лообмінник DROB BOХ. Усі біб ліо теки «заливали» на хмаринку свої проіндек-
совані статті і забирали ті, що хотіли до своїх е-каталогів.

Наприкінці 2015 р. Національна наукова медична біб ліо тека запропонувала 
об’єднати зусилля медичних біб ліо тек України. Звичайно ми приєдналися до 
цього проекту, підписали нову корпоративну угоду і сьогодні входимо до кор-
порації медичних біб ліо тек України, учасниками якої є 24 біб ліо теки. 

ННМБ формує зведений електронний каталог періодичних видань медич-
них біб ліо тек України.

За минулий рік з-понад 600 назв журналів, які були заявлені корпорацією 
для опрацювання – 17 назв журналів розписав та проіндексував довідково-
бібліографічний відділ нашої біб ліо теки. Загальна кількість проіндексованих 
та експортованих статей склала 2348 із 161 номеру журналів. Імпортовано до 
е-каталогу біб ліо теки ОНМедУ близько 26 000 статей. 

Таким чином участь у корпоративних проектах має цілу низку переваг:
– залучення додаткових ресурсів для якісного обслуговування та опера-

тивного інформування користувачів в режимі 24*7;
– можливість економити час і людські ресурси;
– більш повне розкриття фонду біб ліо теки і наповнення електронного ка-

талогу;
– формування і зміцнення зв’язків з іншими профільними біб ліо теками.

Надійшла 11.07.2017 р.
О. А. Романюк,
заведующая справочно-библиографическим отделом
библиотеки Одесского Национального медицинского университета,
пер. Валиховский, 3, 65082, г. Одесса, Украина,
тел.: 728 50 49
e-mail: lib_bib@odmu.edu.ua

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ ОНМЕДУ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕК УКРАИНЫ: 
10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ

В сообщении представлены материалы об участии библиотеки ОНМедУ в 
межрегиональной корпорации медицинских библиотек Украины. Анализиру-
ется 10-летний опыт работы и преимущества участия в таких объединениях. За 
2016 год из 600 наименований журналов, заявленных корпорацией для обра-
ботки, 17 названий журналов проиндексировали сотрудники библиотеки ОН-
МедУ. Общее количество проиндексированных и экспортированных статей со-
ставило 2348. Импортировано в электронный каталог библиотеки ОНМедУ 
около 26000 статей.

Ключевые слова: библиотека ОНМедУ, корпорация медицинских библиотек, 
ИРБИС, MeSH, предметизация, электронный каталог
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PARTICIPATION OF ODESSA NATIONAL MEDICAL 
UNIVERSITY’S LIBRARY IN INTERREGIONAL CORPORATION 
OF MEDICAL LIBRARIES OF UKRAINE: TEN YEAR 
EXPERIENCE 

Summary
Information about participation of Odessa National Medical University’s library in 
Interregional corporation of medical libraries of Ukraine is represented in the report. 
There are an analyzing of ten year work experience and benefits of participation in 
such associations in this report. Members of the corporation processed 600 titles 
of magazines in 2016. Employees of Odessa National Medical University’s library 
indexed 17 titles of these magazines. Total number of indexed and exported articles 
is 2348. About 26000 articles were imported into e-catalog of Odessa National 
Medical University’s library. 

Key-words: Odessa National Medical University’s library, corporation of medical 
libraries, IRBIS, MeSH, subject indexing, e-catalog 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ 
БІБ ЛІО ТЕКИ КНУКІМ В БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ

У статті висвітлено інформаційні ресурси Наукової біб ліо теки Київського 
національного університету культури і мистецтв та охарактеризовано їх вико-
ристання в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. 
Доведено, що важливим інформаційним ресурсом біб ліо теки є веб-сайт, завдя-
ки якому надаються додаткові можливості користувачам, формується позитив-
ний імідж біб ліо теки у віртуальному просторі. На сайті розміщено відомості 
про різні напрями роботи біб ліо теки, бібліотечні послуги, проектну діяльність 
та медіапродукти. 
До головних завдань біб ліо теки віднесено формування і представлення на сайті 
електронного каталогу як багатофункціонального бібліографічного ресурсу, 
що є основою інформаційного обслуговування та базовим інформаційним про-
дуктом біб ліо теки. 
Розглянуто функціонування сервісу «Віртуальна довідка» та етапи створен-
ня електронної біб ліо теки як ефективної форми обслуговування віддалених 
користувачів.
Висвітлено актуальний напрям діяльності біб ліо теки – презентацію наукової 
та творчої спадщини університету за допомогою проекту «12+ книг року». 
Проаналізовано реалізацію патріотичного інноваційно-освітнього проек-
ту «Скарби нації», мета якого – дослідження і популяризація елементів 
нематеріальної культурної спадщини України.
Розглянуто буктрейлери та флеш-презентації як засоби презентації книг, 
підготовлених співробітниками біб ліо теки. Автори також розглядають 
підготовку лонгріду – нового формату подачі інформації у мережі Інтернет. 
Завдяки використанню сервісів Tilda Publishing та ThingLink, були створені 
інноваційні продукти: комплексна мультимедійна історія, що об’єднала фото, 
відео, текст, інтерактивні ілюстрації, гіперпосилання, цитати та інфографіку.

© В. В. Степко, О. О. Скаченко, 2017
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Отже, Наукова біб ліо тека Київського національного університету культури і ми-
стецтв є важливим науковим, інформаційним, освітнім та культурним центром 
університету, що забезпечує формування ресурсного наукового потенціалу; 
пропонує сучасні форми доступу до традиційних та електронних ресурсів; 
впроваджує нові інформаційні технології та надає якісні інформаційні послуги.

Ключові слова: Наукова біб ліо тека Київського національного університету 
культури і мистецтв, бібліотечно-інформаційне обслуговування, інформаційні 
ресурси, електронний каталог, бібліотечний сайт, віртуальна довідка, проектна 
діяльність, буктрейлер, лонгрід, інтерактивний плакат.

Якість освіти є одним із найважливіших показників розвитку суспільства та 
визначається необхідністю враховувати тенденції розвитку міжнародних освіт-
ніх програм, інтеграцією з європейською освітньою системою. 

Реформування системи вищої освіти України визначає нову стратегію 
розвитку біб ліо тек вищих навчальних закладів (ВНЗ). На перший план ви-
ходить здатність біб ліо тек до задоволення інформаційних потреб науково-
педагогічного складу університету, студентів, магістрів та аспірантів вишу від-
повідно до нових освітніх стандартів. У цих умовах Наукова біб ліо тека Київ-
ського національного університету культури і мистецтв позиціонує себе як на-
уковий, інформаційний, освітній та культурний центр, що спрямовує свою ді-
яльність на формування ресурсного потенціалу, пропонує різні форми доступу 
до традиційних та електронних ресурсів, забезпечує впровадження нових ін-
формаційних технологій та якісне надання біб ліо текою інформаційних послуг.

Метою статті є дослідження інформаційних ресурсів Наукової біб ліо теки 
Київського національного університету культури і мистецтв та характеристи-
ка їхнього використання в системі бібліотечно-інформаційного обслуговуван-
ня користувачів.

Основними завданнями біб ліо теки як структурного підрозділу вишу є опе-
ративне та максимально повне бібліотечне, бібліографічне та інформаційне об-
слуговування всіх категорій користувачів біб ліо теки з відповідних напрямків 
навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи університету.

Т. О. Ярошенко та Т. О. Якушко наголошують, що «Біб ліо тека повинна за-
цікавити користувача і бути простою й зручною у користуванні. Адже саме ко-
ристувач біб ліо теки – центр тяжіння, для нього всі сервіси, ресурси, техноло-
гії. Не електронний каталог сам по собі, не колекція сама для себе, не усні до-
відки чи консультації в стінах біб ліо теки тощо, а реально потрібні сучасному 
користувачеві ресурси (на всіх носіях) та сервіси, все більш і більш електронні 
та в режимі онлайн» [6, с. 18].

В умовах впровадження інформаційних технологій в роботу біб ліо теки у 
2000 р. розпочався процес створення електронного каталогу (ЕК). В першу 
чергу до ЕК вводилися дані про нові надходження. У лютому 2002 р. розпоча-
лася ретро конверсія традиційних каталогів, тоді ж біб ліо тека відмовилась від 
карткової форми ведення систематичної картотеки статей та тематичних кар-
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тотек, що сприяло підвищенню ефективності та якості обслуговування корис-
тувачів. Співробітники відділу автоматизації та комп’ютеризації здійснювали 
організаційне, нормативне та методичне забезпечення процесів створення ЕК 
та баз даних. З вересня 2002 р. започатковано проведення щомісячних навчаль-
них семінарів, організовано «Школу ІРБІС» для користувачів АБІС та надан-
ня консультацій щодо впровадження, експлуатації та підтримки системи ІР-
БІС для співробітників біб ліо тек України. У листопаді 2002 р. підписано дого-
вір про передачу Міжнародною асоціацією ЕБНІТ бібліотеці КНУКіМ систе-
ми ІРБІС [3, с. 47].

Електронний каталог біб ліо теки КНУКіМ мав наступну структуру:
– «Книги», де відображалися книги та електронні документи;
– «Преса», в якій реєструвалися періодичні видання та аналітично розкри-

вався їх зміст;
– «Наука», де відображалися дисертації та автореферати дисертацій;
– «Ноти», де відображалися нотні видання;
– «Ксерокопії», що містили відомості про ксерокопії документів з історії 

університету, які зберігаються у тематичних папках-досьє. 
У 2013 р. з метою забезпечення автоматизації всіх бібліотечних процесів 

впроваджено національний програмний продукт «УФД/Біб ліо тека». Це надало 
бібліотеці наступні переваги:

– повністю автоматизовано процеси комплектування, обліку та наукового 
оброблення документів;

– проведено переоблік фонду;
– створено електронну базу даних користувачів біб ліо теки;
– розпочато оцифрування рідкісних видань та навчальної літератури, що 

користується попитом, та надано доступ до них в електронному читаль-
ному залі біб ліо теки;

– надано можливість дистанційного замовлення документів;
– повністю автоматизовано шлях документа в бібліотеці;
– створення веб-модулю електронного каталогу [3, с. 55].
Переваги електронного каталогу – легкість та зручність користування, ско-

рочення часу на пошук необхідної інформації – були очевидними для користу-
вачів біб ліо теки. Пошук потрібних джерел в ЕК здійснюється за такими озна-
ками: автор, назва, мова, рік видання тощо та класифікаторами (предметна ру-
брика, географічна рубрика, персоналія, ключові слова).

Веб-сайт біб ліо теки, створений у 2015 р., став важливим інформаційним ре-
сурсом, на якому розміщено відомості про різні напрями роботи біб ліо теки, бі-
бліотечні послуги, повнотекстові видання біб ліо теки, проектну діяльність та 
власні медіапродукти.

Для задоволення вимог сучасних користувачів та з метою якісного та ефек-
тивного обслуговування у 2003 р. почала створюватися електронна біб ліо тека 
(ЕБ). Фонд ЕБ формується завдяки скануванню та обробці друкованих доку-
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ментів. Доступ до повнотекстових документів ЕБ надається лише користува-
чам біб ліо теки при введенні особистого пін-коду і шифру читача, які нада-
ються при реєстрації, і здійснюється через електронний каталог з веб-сайту 
біб ліо теки.

Функціонування сайту дозволило створити сервіс «Віртуальна довідка» і 
запровадити обслуговування віддалених користувачів біб ліо теки та надан-
ня доступу до ресурсів біб ліо теки через мережу Інтернет. Право на користу-
вання сервісом мають користувачі, які заповнили контактну форму на сай-
ті біб ліо теки. Основними принципами роботи «Віртуальної довідки» є опе-
ративність виконання запитів; обов’язковість надання відповіді користувачу; 
надання повної, об’єктивної та достовірної інформації. Виконання віртуаль-
ної довідки здійснюють співробітники інформаційно-бібліографічного відділу 
біб ліо теки. Джерелами виконання запитів є: електронний каталог; довідково-
бібліографічний фонд, що складається з нормативних, довідкових і бібліогра-
фічних видань; архів виконаних довідок; інформаційні ресурси Інтернет. Сер-
віс надає такі довідки: відомості про наявність документів у фондах науко-
вої біб ліо теки; інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнен-
ня елементів, які відсутні або неточно наведені); бібліографічні списки та/або 
посилання на електронні інформаційні ресурси відповідно до теми запиту (до 
15 назв); консультації щодо бібліографічного опису документів згідно ДСТУ; 
фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні); ін-
декси на монографії, навчальні посібники, дисертації, магістерські роботи та 
статті за таблицями УДК. Так, протягом 2015–2016 рр. було виконано близько 
150 віртуальних довідок.

Зміни вимог користувачів до якості інформаційно-бібліотечного обслугову-
вання поставило перед біб ліо текою завдання освоєння нових соціальних та ін-
формаційних технологій, створення нових видів продуктів та послуг. 

Аналізуючи запити різних груп користувачів, Наукова біб ліо тека КНУКіМ 
розвиває інноваційні освітні проекти, які є складовим компонентом системи 
збереження наукової та мистецької спадщини України.

Актуальним напрямком діяльності біб ліо теки є презентація наукової і твор-
чої спадщини університету. У 2015 р. започатковано інформаційний проект 
«12+ книг року», метою якого є інформування наукової, педагогічної і мис-
тецької спільноти України про нові видання (монографії, навчальні посібни-
ки, словники) викладачів університету, що опубліковані у поточному році та 
знаходяться у фонді біб ліо теки. З цією метою, у першій декаді місяця на сай-
ті та на виставковому стенді біб ліо теки експонується виставка нових книг. На 
веб-сайті подається така інформація: бібліографічний опис та коротка анота-
ція; сканована обкладинка книги, титульна сторінка зворот титульної сторінки; 
зміст (у форматі PDF). Далі розміщується фото автора (авторів) та коротке ре-
зюме про сферу його (їхніх) наукових інтересів. 
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Складовою частиною проекту є проведення презентацій книг, що представ-
лені у проекті. Учасниками презентації є проректор з наукової роботи вишу, ав-
тори, рецензенти, видавці, студенти та викладачі кафедр відповідних напрямків 
підготовки та ін. За 2015–2016 рр. на веб-сайті КНУКіМ представлено 72 ви-
дання та проведено 10 заходів – презентацій нових книг. Зокрема, були презен-
товані книги, що стали першими в Україні науковими розвідками із сучасних 
проблем гостинності, хореографічного мистецтва, книгознавства, дизайну: мо-
нографія «Цензура в публічних біб ліо теках України 1917–1939 рр.» О. О. Ка-
ракоз; видання «Філософська абетка: арт-формат» К. М. Кириленко; навчальні 
посібники «Гостинність в українській традиційній культурі» В. А. Русавської, 
«Зберігання документів у біб ліо теках» Т. О. Долбенко та Ю. І. Горбаня, «Су-
часний танець: основи теорії і практики» викладачів кафедри сучасної хоре-
ографії, «Педагогічна культурологія» І. П. Печеранського та В. Л. Савельєва.

23 грудня 2004 р. Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму 
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2004–2008 рр., 
що передбачала проведення наукових досліджень нематеріальної культурної 
спадщини та організацію наукових конференцій та інших заходів для збере-
ження, вивчення та розвитку нематеріальної культурної спадщини в Україні [1].

Зважаючи на актуальність даної проблематики, маючи намір долучитися 
до збереження і популяризації нематеріальної культурної спадщини, Науко-
ва біб ліо тека від 2014 р. реалізовує патріотичний інноваційно-освітній проект 
«Скарби нації». Мета проекту – дослідження і популяризація елементів нема-
теріальної культурної спадщини України (НКСУ). 

Новизна даної проблематики зумовила постановку завдань проекту «Скар-
би нації»:

– популяризація елементів НКСУ шляхом проведення зустрічей з майстра-
ми, виставок-презентацій, видання інформаційних матеріалів;

– виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні україн-
ської культурної спадщини;

– підвищення культурної самоосвіти студентства [4].
Розвиток інформаційних технологій, їх активне застосування у бібліотечній 

діяльності, актуальність та важливість проблеми зумовили формування на веб-
сайті біб ліо теки електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу «Нема-
теріальна культурна спадщина України» (розпочато у жовтні 2015 р.).

Загальна організаційна будова ресурсу відповідає структурі вітчизняного 
переліку елементів НКС і складається із чотирьох окремо виділених частин-
вкладок: «Петриківський розпис», «Косівська мальована кераміка», «Козацькі 
пісні Дніпропетровщини», «Кролевецькі ткані рушники».

Вкладки складаються із п’яти розділів:
1. Довідкова інформація про історію, особливості та унікальність елементу.
2. Сучасні носії елементу (містить короткі довідки про сучасних майстрів).
3. Книги, каталоги, альбоми робіт майстрів.
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4. Статті у наукових і періодичних виданнях.
5. Вебліографія.
Станом на березень 2017 р. завершено наповнення трьох структурних час-

тин ресурсу. Вкладка «Петриківський розпис» (є українська та англійська вер-
сії) містить біографічні довідки про творчість 21 сучасного майстра. Тексто-
ва частина ілюструється фотоматеріалами. Подано бібліографічні описи 324 
джерел інформації, що розповідають про художнє мистецтво Петриківки. Ви-
явлено одне дисертаційне дослідження з даної проблематики; 26 наукових, на-
вчальних, методичних видань; 32 альбоми/каталоги робіт майстрів. Серед 265 
статей про петриківський розпис виділено 76 публікацій загального характеру, 
166 – матеріали, що висвітлюють творчість окремої персоналії (всього систе-
матизована бібліографія про 36 художників) та 23 статті вебліографії. Вклад-
ки «Косівська мальована кераміка» та «Кролевецькі ткані рушники» містять бі-
бліографічні описи 205 та 150 джерел відповідно. 

Новизна ресурсу «Косівська мальована кераміка»: у співпраці із професо-
ром Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв М. М. Гринюк зібрано, систематизовано та 

Рис. 1. Структура електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу  
«Нематеріальна культурна спадщина України».
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вперше введено до наукового обігу біографічну та бібліографічну інформацію 
про діяльність 38 сучасних косівських гончарів. 

Загалом електронний інформаційно-бібліографічний ресурс містить 679 
джерел.

Партнерами біб ліо теки зі створення ЕІБР «Нематеріальна культурна спад-
щина України» є Біб ліо тека українського мистецтва Катерини Лебедєвої, Ко-
сівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської націо-
нальної академії мистецтв, Благодійний фонд «Автентика Гуцульщини», Ко-
сівська організація Національної спілки художників України, Петриківський 
музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва, Центр народно-
го мистецтва «Петриківка» та окремі особи, які пропагують українську куль-
турну спадщину.

За допомогою науково-педагогічних працівників КНУКіМ розпочато напо-
внення інформаційними матеріалами частин-вкладок «Козацькі пісні Дніпро-
петровщини» (І. Б. Фетисов, викладач кафедри бандури та фольклору) та «Кро-
левецькі ткані рушники» (А. М. Гаврилюк, доцент кафедри міжнародного ту-
ризму). Здійснюється пошук літератури для наповнення вкладок відповідни-
ми джерелами.

Розвиваючись більше двох років, проект вийшов за межі університету 
та продовжився у новому форматі. На початку 2017 р. започатковано діяль-
ність культурологічної студії Автентика, метою якої є популяризація україн-
ського прикладного та декоративного мистецтва. Організатори студії: Науко-
ва біб ліо тека Київського національного університету культури і мистецтв, Ки-
ївський міський будинок вчителя, кафедра міжнародного туризму факультету 
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. З чотирьох запланованих захо-
дів 2017 р. вже пройшли дві персональні виставки: члена Національної спіл-
ки майстрів народного мистецтва України, Спілки дизайнерів України Мари-
ни Саркісян (3 лютого) та члена Національної спілки художників України Ма-
рії Гринюк (12 квітня). 

Виставка Марини Саркісян викликала значний інформаційний резонанс, 
адже була присвячена Петриківському розпису та Хачкарам – культурним ше-
деврам, що визнані ЮНЕСКО Світовою спадщиною людства. Прагнучи збе-
регти всі напрацювання та результати, співробітники біб ліо теки, за допомо-
гою сервісу Tilda Publishing, підготували лонгрід «Українська душа з вірмен-
ським серцем». 

Лонгрід (англ. longread – «довге читання») – принципово новий формат по-
дачі об’ємних текстів у мережі Інтернет. Лонгріди сьогодні – популярний, мод-
ний та стильний жанр сучасної журналістики, мати їх на власних ресурсах вва-
жається трендом. Використавши запропоновані на сервісі блоки подачі мате-
ріалу, була створена комплексна мультимедійна історія про першу персоналію 
Марини Саркісян, що дозволила об’єднати навколо розповіді про творчість ху-
дожниці фото, відео, текст, презентації, інтерактивні ілюстрації, гіперпосилан-
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ня, цитати та інфографіку. Всі елементи взаємозв’язані між собою – не лише 
доповнюють текст, а й продовжують головну тезу розповіді в іншому ракурсі.

Ключовим сюжетом лонгріда є розповідь про виставку: її унікальність, 
структуру, експозицію, урочисте відкриття, відгуки відвідувачів. Далі, за допо-
могою стрічки часу, розкривається творчий шлях художниці, її перемоги у мис-
тецьких конкурсах та фестивалях. 

Рис. 2. Стрічка часу у лонгріді «Українська душа з вірменським серцем»

Третя частина лонгріда містить список всіх публікацій про художницю у га-
зетах, журналах, інтернет-виданнях України за період 2011–2017 рр. За допо-
могою посилань надана можливість ознайомитися із повними текстами даних 
матеріалів.

Для систематизації бібліографічної інформації про 25 публікацій у засобах 
масової інформації (серед яких 9 вірменських інтернет-сайтів) та 4 відеосюже-
ти на українських та вірменських телеканалах, на сервісі ThingLink створено 
інтерактивний плакат «ЗМІ про виставку Марини Саркісян». Інтерактивність 
зображення стала можливою через додавання на нього кольорових позначок 
(дозволяють розрізняти текст, відеоматеріал, цитату/вірш). Кожна публікація 
відображена в окремому інформаційному блоці, що містить аналітичний біблі-
ографічний опис джерела, коротку анотацію, гіперактивне посилання на пер-
шоджерело для відкриття повного тексту.

Пріоритетним завданням роботи біб ліо теки КНУКіМ на нинішньому етапі 
є впровадження інновацій. Розвиток сучасних технологій створив передумови 
для розробки нових видів медіаресурсів – буктрейлерів та флеш-презентацій 
як засобів презентації книг, підготовлених співробітниками біб ліо теки.
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До ініціативи долучилися студенти кафедри інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи КНУКіМ. У результаті співпраці створені три буктрейлери, ха-
рактерною рисою яких стало вдале використання унікальних фотоматеріалів і 
ретельно підібраного музичного звукоряду. За формою виконання це – повно-
цінні відеоролики та слайд-шоу, за змістом – розповідні та концептуальні меді-
аресурси. Провідною функцією буктрейлерів визначена інформаційна (інфор-
мування про книги) та соціальна реклама (вплив на свідомість громадян, при-
вернення уваги до актуальної теми).

Перший буктрейлер «Борись в ім’я честі» (автор – Оксана Бережна) ство-
рений на збірку патріотичної поезії про Україну, війну на Сході, АТО. Дана 
робота – це спроба співробітників біб ліо теки та студентства Київського націо-
нального університету культури і мистецтв зробити свій внесок у боротьбу за 
єдність України [5].

Буктрейлер «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні» (автор – Те-
тяна Шмоголь) ставить за мету привернути увагу до пам’ятки про співробіт-
ництво України та ЮНЕСКО, показати українські об’єкти, внесені до переліку 
об’єктів Світової спадщини людства. Буктрейлери розміщені на одному із су-
часних безкоштовних сервісів технології веб 2.0. – YouTube.

Отже, Наукова біблотека КНУКіМ, завдяки власним електронним ресурсам, 
впровадженню нових інформаційних технологій та сервісів, активному вико-
ристанню можливостей інтернет-сервісів, намагається відповідати вимогам 
сучасності, задовольняючи постійно зростаючі потреби користувачів та про-
понуючи їм високоякісне обслуговування і культурно-дозвіллєві та інновацій-
ні освітні послуги. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КНУКИИ В БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В статье освещены информационные ресурсы Научной библиотеки Киевского 
национального университета культуры и искусств и охарактеризовано их ис-
пользование в системе библиотечно-информационного обслуживания пользо-
вателей.
Доказано, что важным информационным ресурсом библиотеки является веб-
сайт, благодаря которому предоставляются дополнительные возможности 
пользователям, формируется положительный имидж библиотеки в виртуаль-
ном пространстве. На сайте размещены сведения о различных направлениях 
работы библиотеки, библиотечные услуги, проектную деятельность и медиа-
продукты.
К главным задачам библиотеки отнесено формирование и представление на 
сайте электронного каталога как многофункционального библиографическо-
го ресурса, который является основой информационного обслуживания и ба-
зовым информационным продуктом библиотеки. С целью качественного и эф-
фективного обслуживания удаленных пользователей продолжается работа над 
созданием электронной библиотеки и сервиса «Виртуальная справка».
Освещено актуальное направление деятельности библиотеки – презентация 
научного и творческого наследия университета с помощью проекта «12 + книг 
года». Целью проекта является информирование о новых изданиях преподава-
телей университета, опубликованных в текущем году и представленных в фон-
де библиотеки.
Проанализирована реализация патриотического инновационно-образо ватель-
ного проекта «Сокровища нации», цель которого – исследование и популяри-
зация элементов нематериального культурного наследия Украины.
Рассмотрены буктрейлеры и флэш-презентации как средства презентации 
книг, подготовленных сотрудниками библиотеки. Авторы также рассматрива-
ют подготовку лонгрида – нового формата подачи информации в сети Интер-
нет. Благодаря использованию возможностей сервисов Tilda Publishing и Thin-
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gLink, созданы инновационные продукты: комплексная мультимедийная исто-
рия, объединившая фото, видео, текст, интерактивные иллюстрации, гиперс-
сылки, цитаты и инфографику.
Итак, Научная библиотека Киевского национального университета культуры 
и искусств является важным научным, информационным, образовательным и 
культурным центром университета; обеспечивает формирование ресурсного 
научного потенциала; предлагает современные формы доступа к традицион-
ным и электронным ресурсам; внедряет новые информационные технологии и 
предоставляет качественные информационные услуги.

Ключевые слова: Научная библиотека Киевского национального университе-
та культуры и искусств, библиотечно-информационное обслуживание, инфор-
мационные ресурсы, электронный каталог, библиотечный сайт, виртуальная 
справка, проектная деятельность, буктрейлер, лонгрид.
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THE USE OF INFORMATION RESOURCES OF THE KNUKIM 
SCIENTIFIC LIBRARY FOR INFORMATION SERVICES 
PROVIDING

Summary
The article highlights information resources of the scientific library of the Kiev 
National University of Culture and Arts and characterizes its use in the system of 
providing librarian and informational services for users.
It is proved that the important information resource of the library is website, which 
provides additional opportunities for users, forming a positive image of the library in 
the virtual space. The site contains information on various directions of the library’s 
activities, librarian services, projects and media products.
One of the main tasks of the library is formation and presentation on the website of 
the electronic catalog as a multifunctional bibliographic resource, which is the basis 
for informational services and the basic information product of the library.
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The creation of an electronic library continues as the essential element of providing 
qualitative and effective services to users. The article discusses the functioning of 
the “Virtual Help” service as an effective form of working with remote users.
The authors also consider such an actual direction of the library’s activity as the 
presentation of the scientific and creative heritage of the university with help of “12 
+ books of the year” project. The aim of the project is to inform about new editions 
of university’s teachers published this year and presented in the library fund.
The implementation of the patriotic innovation and educational project “Treasures of 
the Nation”, whose purpose is to study and popularize the elements of the intangible 
cultural heritage of Ukraine, is analyzed.
The booktrails and flash presentations are considered as a means of presenting books 
prepared by the library staff. The preparation of longreed, a new format for submitting 
information on the Internet, is also considered. Thanks to the use of Tilda Publishing 
and ThingLink services, innovative products were created: a complex multimedia 
story that combined photos, videos, text, interactive illustrations, hyperlinks, quotes 
and infographics.
So, the scientific library of the Kiev National University of Culture and Arts is an 
important scientific, informational, educational and cultural center of the university, 
which provides formation of the scientific potential; offers modern forms of access 
to traditional and electronic resources; introduces new information technologies and 
provides high-quality information services.

Key words: scientific library of Kyiv National University of Culture and Arts, 
library and information services, information resources, electronic catalog, library 
site, virtual reference, project activity, booktrails, longreed.
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПЕРЕВІРКИ НАУКОВИХ ТА 
АКАДЕМІЧНИХ РОБІТ – ПАНАЦЕЯ ВІД ПЛАГІАТУ ЧИ 
ЛАНКА СКЛАДНОЇ ПРОЦЕДУРИ?

Використання програмних засобів з виявлення текстових збігів забезпечує 
аналіз наукових та академічних робіт на наявність ознак плагіату. Вичерп-
ний перелік текстових запозичень, який отримується в результаті, є основою 
для прийняття рішення експертами-оцінювачами щодо наявності плагіату. В 
роботі описано роль спеціалізованого програмного забезпечення у системній 
боротьбі з плагіатом.

Ключові слова: плагіат, академічна доброчесність, система з пошуку ознак 
плагіату.

Проблема плагіату в академічних та наукових роботах – одна з найсуттєві-
ших для освітньої спільноти України. Слово «плагіат» останнім часом досить 
часто звучить, коли мова йде про політику, відомих особистостей та дисертації, 
але проблема плагіату значно ширша і не закінчується тільки на дисертаціях. 
Явище плагіату в дисертаціях – це лише наслідки багатьох причин, які беруть 
свій початок зі школи та перших років навчання в університеті.

Програмні засоби перевірки наукових та академічних робіт на наявність 
ознак плагіату – це програмно-апаратні комплекси для перевірки текстів на 
схожість, ідентичність або запозичення за допомогою порівняльного аналізу. 
Вони є одним із інструментів у комплексі заходів по боротьбі із явищем пла-
гіату. Головне завдання такого програмного забезпечення – знаходження мак-
симальної кількості збігів у тексті, порівнюючи його із базами наукових ро-
біт, електронними репозитаріями, Інтернет-джерелами та іншими електронни-
ми архівами. Результатом такої перевірки повинен стати інформативний звіт 
про текстові збіги та запозичення, поданий експерту-оцінювачу у зручному та 
зрозумілому інтерфейсі. 

Проте боротьба із явищем плагіату це не тільки пошук і виявлення неправо-
мірних текстових запозичень, які і є по суті наслідками цього явища, у науко-
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364

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

вих і академічних роботах, це повинен бути комплексний механізм для бороть-
би як із наслідками, так і з причинами появи такого явища.

Такий механізм повинен містити в собі два основних компоненти – запро-
вадження системи цінностей, які відповідають принципам академічної добро-
чесності, та ефективне подолання вже існуючих наслідків, тобто плагіату у на-
укових і академічних роботах.

Формування поваги до авторської думки та додержання принципів акаде-
мічної доброчесності потрібно запроваджувати ще зі школи, разом з формуван-
ням культури академічного письма, і як результат прививати нульову толерант-
ність до проявів явища плагіату як одного із найбільш розповсюджених пору-
шень цих принципів. Так само аби запобігти появі звички, що роботу можна 
списати або завантажити з Інтернет-мережі, вже для школярів потрібно запро-
ваджувати і перевірку робіт на плагіат.

В університетах, в свою чергу, вже зараз необхідно активно проводити про-
світницьку діяльність, ініціювати обговорення щодо важливості цього питання 
і налагодження комплексної системи боротьби з плагіатом у ВНЗ серед студен-
тів, викладачів, науковців, готувати зміни до внутрішніх документів, що врегу-
лювали б питання покарання в разі виявлення плагіату і зрозуміло разом із цим 
активно використовувати якісні програмні засоби перевірки наукових та акаде-
мічних робіт на наявність ознак плагіату для проведення тотальних перевірок 
усіх робіт на плагіат.

Інструментом для проведення таких перевірок і має стати система з пошу-
ку ознак плагіату. За результатами дослідження практик академічної доброчес-
ності у вищих навчальних закладах України, що було проведене у 2016 р., [1] 
представники 86 із 138 опитаних ВНЗ стверджують, що в їхніх закладах прак-
тикується автоматизована перевірка робіт на плагіат, причому в більше ніж по-
ловині випадків – це безкоштовні ресурси, якість перевірок яких не відповідає 
рівню програмної системи з пошуку ознак плагіату, що має використовуватись 
для аналізу академічних та наукових робіт.

Такі системи повинні визначити максимально можливу кількість ознак пла-
гіату, таких як схожість, ідентичність, запозичення текстів, результатів прихо-
вування плагіату чи інших ознак. Тому якість програмного забезпечення з по-
шуку ознак плагіату відіграє так само важливу роль і може вплинути на кінце-
вий результат.

Але навіть найкраща система з пошуку ознак плагіату не може засвідчи-
ти чи є текст плагіатом насправді чи ні, а відсутність неправомірних текстових 
збігів не може однозначно свідчити про оригінальність роботи. Система зна-
ходить текстові збіги, повинна їх подати у зручному звіті, а далі лише експерт 
повинен вирішити, чи є це не правомірним запозиченням, привласненням ідеї, 
яка не належить автору, чи іншою формою плагіату. Так само тільки експерт 
може визначити оригінальність і новизну ідей автора. 

Результатом роботи саме перевіряльників має стати відповідь на питання, 
чи містить робота плагіат. Якщо робота містить плагіат, то в такому вигляді 
вона не повинна прийматись, причому не може бути жодних допустимих норм 
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плагіату. В роботі можливий допустимий показник текстових запозичень, які 
оформлені згідно з вимогами, але цей показник є відносною величиною, яка 
залежить від багатьох факторів. А от твердження, що не належить автору і не 
має посилання на джерело, може бути розцінене як плагіат.

Отже, програмне забезпечення з пошуку ознак плагіату – це не панацея, 
а виключно інструмент виявлення неправомірних текстових запозичень, який 
без правильного застосування і експерта-оцінювача не працюватиме. 

Вирішення ж проблеми плагіату в академічній та науковій спільноті мож-
ливе за рахунок комплексного механізму боротьби як з причинами, так і з на-
слідками. Тому паралельно із всеосяжними перевірками на плагіат потрібно 
формувати культуру академічного письма та нульову толерантність до проя-
вів плагіату.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ НАУЧНЫХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ РАБОТ - ПАНАЦЕЯ ОТ ПЛАГИАТА ИЛИ 
ЗВЕНО СЛОЖНОЙ ПРОЦЕДУРЫ?

Использование программных средств по выявлению текстовых совпадений 
обеспечивает анализ научных и академических работ на наличие признаков 
плагиата.
Но борьба с плагиатом это не просто борьба с неправомерными текстовыми за-
имствованиями как последствиями этого явления. Это должен быть комплекс-
ный механизм борьбы как с последствиями, так и с причинами появления та-
кого явления, который должен включать введение системы ценностей, которые 
соответствуют принципам академической добродетели, одновременно с про-
ведением тотальных проверок всех работ на плагиат.
Исчерпывающий перечень текстовых заимствований, получаемый в результа-
те, является основой для принятия решения экспертами-оценщиками о нали-
чии плагиата. Причем не должно быть никаких допустимых норм плагиата – 
все заимствования должны быть оформлены в соответствии с требованиями.
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Итак, лучшего результата в борьбе с плагиатом можно достичь только ком-
плексным подходом, когда вместе с проверкой всех работ на плагиат будет еще 
со школы воспитываться академическая культура и прививаться принципы 
академической добродетели.

Ключевые слова: плагиат, академическая добродетель, система по поиску 
признаков плагиата.
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SOFTWARE INSPECTION TECHNIQUE OF SCIENTIFIC  
AND ACADEMIC WORKS – PANACEA FOR THE PLAGIARISM 
OR A SPOT OF DIFFICULT PROCEDURE?

Summary
The use of software identifying text coincidences instruments provides an analysis 
of scientific and academic works for the evidence of plagiarism. 
Besides, the anti-plagiarism is not just a fight against illegal text borrowings as 
consequences of this phenomenon. 
It should be a comprehensive mechanism for dealing with both the consequences 
and the causes of the appearance of such a phenomenon. Such mechanism should 
include the implementation of the system of values that correspond to the principles 
of academic integrity, along with making total enquiries of all works on plagiarism. 
The exhaustive list of text borrowings, which is resultant, is the basis for experts-
assessors decision-making in point of plagiarism presence. What is more, there 
should be no permissible standards of the plagiarism. All borrowings must being 
drawn up in accordance with the requirements. 
Therefore, the best result in the fight against plagiarism will achieved only by 
comprehensive approach – when the academic culture and the principles of academic 
integrity will be instilled ever since school, along with the check of all works for 
plagiarism.

Keywords: plagiarism, academic integrity, plagiarism checker.
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КНИЖКА ПРО ПАРАДОКСАЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ В ОДЕСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ 

Два століття служіння книзі. Історія Наукової біб ліо теки Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія] / 
М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, 
В. В. Самодурова ; авт. передм. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Под-
резова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. 
б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.

Найвідоміший, найрейтинговіший та найстарший з вищих навчальних за-
кладів Одеси – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – два 
роки тому відсвяткував своє 150-річчя. Ювілейна риторика та потік присвяче-
них славетній даті видань напередодні цієї дати і дещо згодом були цілком зро-
зумілими. Вийшов друком майже 1000-сторінковий фоліант з історії брендо-
вого для Одеси класичного університету, що має розгалужену і складну струк-
туру, окремі елементи якої – навчальні та наукові підрозділи (факультети, ін-
ститути, Ботанічний сад, Астрономічна обсерваторія тощо) мають свою суго-
лосну зі всім навчальним закладом історію. Тому зовсім не дивним стала поя-
ва нині ювілейної книжки про один з таких університетських наукових підроз-
ділів – наукову біб ліо теку. Але вельми промовистим і парадоксальним є те, що 
вона відзначила своє 200-річчя! З точки зору елементарної логіки чи арифме-
тики може здатись, що або біб ліо тека собі приписала зайвого, або університет 
не долічив належного! Очевидно, що хоча б для спроби розв’язати це питання, 
варто прочитати зазначену книжку, яку, безсумнівно, слідом за авторами, кла-
сифікуємо як наукове дослідження – колективну монографію. Вже після пер-
винного знайомства з нею можна стверджувати, що стандарт наукової моно-
графії, заданий грубезним ювілейним виданням з історії Одеського університе-
ту, став визначальним в його сучасному історіописанні. Адже автори відійшли 
від традиції писати тексти у вигляді неатрибутованого наративу і за відсутнос-
ті посилань на джерела інформації.

На початку хотілось зробити кілька вступних зауважень. По-перше, рецен-
зент визнає, що є апріорі вельми суб’єктивним у ставленні як до всієї Науко-
вої біб ліо теки, так і до рецензованої монографії та її авторів – у позитивному 

© В. М. Хмарський, 2017
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сенсі, оскільки його пов’язує з ними плідна і довготривала співпраця і в т. ч. по 
успішному функціонуванню наукового журналу, який читач зараз тримає пе-
ред очима. Разом з тим, по-друге, рецензент не має наміру написати панегірик, 
а спробує висловити міркування, що можуть бути корисними колегам, які на-
магатимуться дочитати рецензію до кінця. І, по-третє, для зручнішої репрезен-
тації книжки (а не тільки змісту чи тексту), що рецензується, дозволимо роз-
ділити її наповнення на три умовні частини. Першу частину визначимо як ан-
туражну (від фр. entourer – оточувати), другу (центральним фрагментом якого 
є безпосередній виклад змісту) – як текст або наратив, а третю – як науковий 
конвой (від фр. convoi – супроводження).

Перша частина включає обкладинку, перші шість та останніх три аркуші. 
Обкладинка є твердою – з розрахунку на тривале життя книги як артефакту та з 
надією на численних користувачів, естетично сприйнятною – де на приємному 
некласично рожево-сірому тлі по центру уміщено стоп-кадр із 43-го випуску з 
програми «Наследие на 7» (одеський Сьомий телеканал) від 3 травня 2017 р. 
З відстані невисокого пташиного польоту ми бачимо будівлю біб ліо теки та тлі 
міста, де на дальньому плані бовваніє знаменитий маяк, споруди морського 
порту і саме Чорне море.

На першому авантитулі міститься логотип Одеського національного універ-
ситету імені І. І. Мечникова (далі – Університет), на якому, як відомо, зазначе-
но дату його заснування – 1865 та екслібрис із зображенням І. І. Мечникова й 
вказівкою на 200-річчя Наукової біб ліо теки Університету (далі – Біб ліо тека). 
На другому авантитулі – чудовий вислів британського мислителя ХІХ століття 
Томаса Карлайла (Thomas Carlyle): «Університет – це зібрання розумних людей 
навколо гарної біб ліо теки». На титулі – крім Міністерства освіти і науки Украї-
ни, у «шапці», зазначено як Університет, так і Біб ліо теку, а далі – позначено ще 
одного учасника появи книги – видавництво Одеського національного універ-
ситету імені І. І. Мечникова, якого визначено вже на останній сторінці як ви-
давця і виготовлювача книги. Там само ми довідуємось про звичний скромний 
наклад у 100 примірників для академічних видань.

На звороті титульного аркушу позначено десять осіб, які є авторами або 
гарантами якості тексту. Авторами, а точніше авторками, монографії є колек-
тив з п’яти співробітниць Біб ліо теки – Майя Алєксєєнко (завідувач відділу рід-
кісних видань та рукописів), Марина Подрезова (директор), Олена Полевщи-
кова (головний бібліограф відділу рідкісних видань та рукописів), Валентина 
Пружина (заступник директора з наукової роботи), Віра Самодурова (головний 
біб ліо текар Інформаційно-бібліографічного відділу). До редакторської групи 
належать три особи: М. О. Подрезова – відповідальний редактор; ректор Уні-
верситету, професор І. М. Коваль – науковий редактор та автор вступної стат-
ті; завідувачка Інформаційно-бібліографічним відділом О. С. Мурашко – біблі-
ографічний редактор. Не зайвим буде додати й одинадцяту персону, якій книж-
ка завдячує версткою і обкладинкою – В. Г. Вітвицька. Рецензентами книж-
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ки стали три доктори наук – історики І. С. Гребцова – професор Університе-
ту, Г. І. Ковальчук – директор Інституту книгознавства Національної біб ліо теки 
України імені В. І. Вернадського та філолог В. Коцере – директор Академічної 
біб ліо теки Латвійського університету. Очевидно, що така попередня експерти-
за дала підстави Вченій раді Університету 30 травня 2017 року рекомендувати 
текст монографії до друку. 

 «Зміст» винесено на початок книжки, що не лише робить її зручним у ко-
ристуванні, а й репрезентує концептуальне бачення історії Біб ліо теки. Очевид-
ним стає, що п’ять розділів наративу можна віднести до трьох епох. Перша – 
імперська або імператорська з розділами «Біб ліо тека Рішельєвського ліцею 
(1817–1865)» (авторка – М. В. Алєксєєнко) та «Біб ліо тека Новоросійського уні-
верситету (1865–1920)» (В. В. Самодурова, О. В. Полевщикова). Друга епоха – 
радянська з наступними двома розділами «Біб ліо тека у період реформування 
вищої освіти (1920–1933)» (О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, В. П. Пружи-
на) та «Біб ліо тека Одеського державного університету в пе ріод 1933–1991  рр.» 
(В. П. Пружина, В. В. Самодурова). Третя епоха – сучасна – умістилась у за-
ключному розділі «Університетська біб ліо тека в період незалежності України 
(1991–2017)» (М. О. Подрезова). Отже, структура вельми чітка і зрозуміла. 
Втім формулювання назв розділів викликають певні міркування щодо їхньої 
одноманітності. Університет, як відомо, виник зі статусом імператорського, що 
мало б, здавалося, відбитись у назві другого розділу. Проте відсутність там цьо-
го слова є цілком слушною. По-перше, це пов’язано зі втратою університетом 
самого цього статусу у березні 1917 року, а по друге, за негласною домовленіс-
тю істориків, для зручності оперування термінами найчастіше використовують 
той, який був наприкінці існування феномену чи структури. Подібне тверджен-
ня рецензент чув від одного з найвідоміших вітчизняних істориків, завідувача 
відділу історії України 20–30-х років ХХ століття С. В. Кульчицького під час 
засідання Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. На-
приклад, якщо йдеться про радянську Україну у міжвоєнний період, коли назва 
республіки була УСРР та УРСР (з 1937 р.) і немає потреби це деталізувати, 
то вживають останню назву. Тому, виходячи саме з цієї логіки, недоречною є 
втрата у назві четвертого розділу, присвяченого періоду 1933–1991 рр. імені 
І. І. Мечникова (присвоєного Університету у 1945 році).

До того ж, і в тому числі через вказане вище, назви третього і п’ятого розді-
лів дещо дисонують з рештою. Адже у трьох з них (перший, другий та четвер-
тий) біб ліо тека позиціонується як структурний підрозділ навчального закла-
ду, а в двох – зазначений історичний період її існування (реформування вищої 
освіти та незалежності). Видається, що у третьому розділі варто було б виді-
лити досвід існування Біб ліо теки як (тимчасово) самостійної наукової устано-
ви, а у заключному – виділяти не стільки епоху, а існування її як структурного 
підрозділу національного університету (незважаючи на здобуття цього стату-
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су у 2000 році). Але це лише міркування стилістичної естетики чи естетичної 
стилістики, які, звісно не впливають на зміст (але лише на його сприйняття).

Зв’язуючою ланкою між двома умовними частинами є вступна стаття науко-
вого редактора професора І. М. Коваля. В ній тонко й чітко розставлені всі ак-
центи щодо подальшого викладу тексту, відзначаючи основні віхи і водночас 
т. м. не розкриваючи основних текстуальних секретів у змістовій частині, адже 
інколи вступні рядки можуть перетворитися на висновкові. Зазначимо, що ав-
тор вступної статті і рецензент є однодумцями у тому, що Університет є най-
старішим навчальним закладом на Півдні нашої країни навіть не приєднуючи 
роки існування Рішельєвського ліцею до університетської історії [1]. Принагід-
но зазначимо, що у вступній статті інституціональний шлях Біб ліо теки накрес-
лений пунктиром послідовніше (с. 5), ніж у «Змісті».

Перший розділ, як зазначалось вище, присвячений бібліотеці Рішельєвсько-
го ліцею – закладу, від заснування якого так само минуло 200 років. На спеці-
альному засіданні Вченої ради Університету 12 травня 2017 р. були проведені 
урочистості на честь цієї події. Було видано збірку матеріалів, присвячених Рі-
шельєвському ліцею. Все це промовисто вказує на ставлення до проблеми спад-
коємності і політику історичної пам’яті сучасних мечниковців. Адже у цьому 
вищому навчальному закладі не доточують роки існування свого попередника, 
але вшановують його історію. А в іншому вищому навчальному закладі приму-
дрились штучно долучити навіть не всю історію Рішельєвського ліцею, а не-
величкий епізод з тимчасовим існуванням структури під назвою Педагогічний 
інститут і, скориставшись суголосністю назв, відсвяткували своє 200-річчя і за-
були відзначити цей факт [2]. Якщо висловлюватись образно, то, згадуючи на-
ведений вище вислів знаменитого шотландця, задекларуємо – адже цей претен-
дент на двохсотрічну історію ніколи не об’єднувався навколо ЦІЄЇ Біб ліо теки.

Авторка першого розділу поділила його на три підрозділи («глави»; з огля-
ду на синонімічність в українській мові слів «розділ» та «глава», це викликає 
при читанні певний мікродискомфорт). Немає сумніву, що авторка є першопро-
хідцем, запроваджуючи до наукового обігу переважно архівний матеріал з від-
повідного архівного фонду Рішельєвського ліцею у Державному архіві Одесь-
кої області. Значною мірою доповнюють їх друковані офіційні матеріали. Во-
лодіння історіографічним доробком також звертає на себе увагу – наприклад 
ефективно використано доробок випускника історичного факультету Універ-
ситету Євгена Ковальова, який у Києві захистив дисертацію з історії цього на-
вчального закладу [3]. Відзначимо, що й сама авторка, так само випускниця іс-
торичного факультету Університету, давно обізнана з цією проблематикою і 
має відповідні публікації. У цьому розділі вона послідовно розглядає джере-
ла формування біб ліо теки, комплектування фонду (закупівля, книгообмін, роз-
силка книг, переміщена література скасованих навчальних закладів, пожертву-
вання й дари приватних осіб) і каталоги та структуру (основна або фундамен-
тальна, студентська, Інституту східних мов біб ліо теки, кабінети для читання 
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студентів та періодичних видань) й організацію роботи (зокрема обслугову-
вання). Окрему увагу приділено біб ліо текарям, що надзвичайно олюднює кар-
тину чи образ найранішого періоду в історії біб ліо теки. Найголовніше, що для 
авторки нема жодного сумніву, що «Історія Наукової біб ліо теки Одеського на-
ціонального університету імені І. І. Мечникова починається від часів існування 
Рішельєвського ліцею» (с. 11). Це аксіоматичне твердження на початку розділу 
насправді можна прийняти як доведене вже на самісінькому його завершенні. 

Другий розділ є найбільшим, а може й центральним у книзі – приблизно 
третина обсягу основного тексту. Його авторки (одна з них, О. В. Полевщико-
ва, є не лише випускницею історичного факультету, а й кандидатом історич-
них наук) основний упір зробили на друковані матеріали, що їх плідно проду-
кував і рясно ділився з навколишнім світом за часів свого існування імператор-
ський Новоросійський університет. Разом з тим вони доповнені й архівними 
матеріалами відповідного фонду Університету у ДАОО. Послідовно й ретель-
но авторки розглядають у п’ятьох підрозділах формування «золотого» фонду 
Біб ліо теки (закупівля, обмін, подарунки й формування іменних колекцій), її 
структуру (фундаментальна біб ліо тека, студентський відділ та читальня), орга-
нізацію роботи (кадрова політика і персоналії, розташування книжок, класифі-
кація й каталоги, робота з читачами й обслуговування, відкритий доступ і про-
фесорська лекторія) та її розміщення (приміщення й кімната цінних і рідкісних 
видань), взаємини й інкорпорованість структурного підрозділу до цілого (Уні-
верситету). Окремо розглянуто діяльність Одеського бібліографічного товари-
ства як громадського об’єднання майже всіх регіональних, і ширше, вчених сил 
у названій галузі, яке увібрало в себе майже півтисячі учасників. 

Відзначимо три риси у тексті цього розділу. Перша – авторки зовсім не зу-
пиняються перед тим, щоб наводити розлоги цитати, або й цілком публіку-
вати документи. Практика, яку активно запроваджував ще у першій половині 
ХІХ століття найвідоміший історик Одеси, «Геродот Новоросійського краю» 
Аполлон Скальковський – настільки, здавалося б, архаїчна, наскільки ж ефек-
тивна й ефектна для читача. Друга – як і у попередньому розділі, відчуваєть-
ся обізнаність з історіографічним доробком і намагання врахувати найновіт-
ніші досягнення у проблематиці – відрадно відзначити залучення зовсім «сві-
жої» монографії відомого талановитого історика Олександра Музичка про Іва-
на Линниченка (2016 р.). І насамкінець – «приховування» деяких деталей у на-
уковому апараті, що перетворює його на своєрідний коментар і тому рекомен-
дуємо читачам його використовувати не тільки як вказівку на точність у вико-
ристанні джерел інформації, а й важливе доповнення основного тексту.

Розділ третій, вже у виконанні трьох авторів, присвячений надзвичайно 
складному, і, як зазначалось вище, самостійному періоду існування Біб ліо теки, 
історія якої розглянута у трьох підрозділах як Головна біб ліо тека вищої школи 
міста Одеси (1920–1923), Центральна наукова біб ліо тека міста Одеси (1924–
1930) та Одеська державна наукова біб ліо тека (1930–1933). Вже йшлося про 
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псевдонаукові зусилля щодо штучного доточення кількості років своїм вищим 
навчальним закладам. Були такі спокуси і в історії Одеського університету. Зо-
крема професор Олексій Маркевич пропонував у 1890 р. записати 47 років Рі-
шельєвського ліцею до 25 років історії Новоросійського університету. Разом з 
тим авторові цих рядків доводилось чути в усному форматі, під час обговорень 
доповідей на конференціях, зворотні пропозиції – не пов’язувати Новоросій-
ський імператорський та радянській державний університети в один навчаль-
ний заклад. Проблемними були тут зокрема 1920–1933 роки, коли радянська 
влада в Україні спочатку скасувала, а потім відновила вищі навчальні заклади 
у вигляді університетів. Для носіїв цієї точки зору – старий університет, як жи-
вий організм, помер, а новий – народився. Рецензент відстоює іншу точку зору, 
згідно якої, образно, Університет не помер, а впав у 1920–1933 роках в анабі-
оз або кому, а потім повернувся до активного життя, з відчуттям нового на-
родження. У фундаментальній монографії сучасного історика В. В. Левченка, 
присвяченій Одеському Інституту народної освіти (1920–1930), як основному 
репрезентанту університетської освіти й духу у безсумнівно університетсько-
му місті, у вступній статті було дано визначення цьому вищому навчальному 
закладові як латентний університет. Адже вважаємо, що ця колосальна дезор-
ганізація і дезінтеграція та самостійне інституціональне існування Біб ліо теки 
не відокремили її від кола розумних людей університету (за Карлайлом).

Характерною ознакою третього розділу є використання розпорошених да-
них по цілій низці фондів ДАОО радянської доби і активне використання архів-
ного зібрання самої біб ліо теки. Загалом децентралізація 20-х років призвела до 
такого розсіювання матеріалів, що збирати їх доводиться по крихтах. Відзна-
чимо, що авторки уміло фронтально переглянули і використали вже створений 
сучасний бібліографічний та історіографічний доробок таких довідниково-
енциклопедичних видань як «Професори Одеського (Новоросійського) універ-
ситету» (2005), «Одеські історики» (2009), «Дослідники Південної України» 
(2016). Дуже важливим є й те, що у розділі застосовано низку статей авторів, 
які публікувались на сторінках «Вісника Одеського університету» саме у серії 
«Біб ліо текознавство, бібліографознавство, книгознавство».

Четвертий розділ охоплює найдовший період в історії Біб ліо теки – 58 ро-
ків від часу відновлення Університету у своєму статусі до падіння СРСР. Осно-
вним архівосховищем для двох авторів (для однієї з них – В. В. Самодуро-
вої – це третій розділ до написання якого вона долучилась) стала сама Наукова 
біб ліо тека, адже її архів посідає чільне місце у посиланнях на архівні джерела. 
Важливим друкованим джерелом є й «Отчеты», що розпочали регулярно вихо-
дити друком з середини 40-х років. Використано й доробок співавторів з інших 
підрозділів книги – О. В. Полевщикової та М. О. Подрезової.

Заключний розділ, присвячений сучасності, як завжди, контраверсійний 
при виконанні через свою актуальність і зрозумілу об’єктивну незавершеність. 
Адже завжди є спокуса перетворити його на звіт. Але треба визнати, що ав-
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торці (М. О. Подрезова), яка не тільки знає історію Біб ліо теки, але й актив-
но, як заступник директора, а потім і очільник Біб ліо теки, її т. м. робила у за-
значений період, цілковито вдалось уникнути парадності і самозахвалювання 
й показати наукову установу у цьому найменшому з розділів (інколи у ювілей-
них виданнях роздмухана сучасність домінує над минулим) як таку, що пе-
режила помітну трансформацію від традиційної радянської бібліотечної уста-
нови до сучасного осередку акумулятора, трансформатора і розповсюджува-
ча корисної для Університету освітньої й наукової інформації. В цьому розді-
лі висвітлена як науково-видавнича діяльність Біб ліо теки, так і утворення й 
функціонування фонду стародруків, рідкісних видань і рукописів, змальовані 
такі аспекти роботи як міжнародне співробітництво, існування електронного 
архіву-репозитарію, науково-видавничої моделі «Library Publishing», консорці-
уму e-VERUM, платформи Web of Science, інформаційно-бібліотечного обслу-
говування, моніторингу науково-метричних досліджень.

Отже, в цілому основний текст залишає враження вельми збалансованого і 
глибокого наративу, виконаного у найліпших традиціях позитивізму чи неопо-
зитивізму. Це цілком виправдано, оскільки цього разу вперше створено науко-
вий наратив історії Біб ліо теки, що вимагав би будови потужної фактографіч-
ної канви. Звичайно, що рецензенту бракувало під час ознайомлення з текстом 
монографії докладного вступного фрагменту, у якому містилась би концепту-
альна програма видання, класифікація за інформаційною значущістю й аналіз 
використаних історичних джерел, а також демонстрація розуміння обсягу та 
корисності відомого й використаного доробку попередників, тобто історіогра-
фічного огляду. А наприкінці наративу вельми жадалось побачити синтезу зі 
всього перед тим викладеного чи у вигляді висновків, підсумкових нотаток чи 
заключного слова – щоб відчути авторський післясмак від написаного і вираз-
ніше сформувати свій – від прочитаного.

Значною мірою цю фантомну потребу компенсує якісний науковий конвой, 
що включає додатки, ілюстрації (не ангажовані у змісті), іменний покажчик та 
покажчик скорочень. Додатки, по суті, є археографічною публікацією всере-
дині книжки, оскільки займають шосту частину її обсягу і можуть вважатись 
шостим розділом (оскільки упорядника не зазначено, то можна вважати його 
плодом колективних зусиль). Згідно правил публікації історичних джерел, на 
початку наявна археографічна передмова, а наприкінці – перелік додатків, яких 
налічується 18. Археографічний фрагмент монографії (лише один з додатків – 
зведена таблиця – не є історичним джерелом) репрезентує 17 різноманітних 
документів у хронологічному діапазоні від 1818 до 1930 рр., тобто торкаються 
трьох перших розділів. Переважно це архівні документи з таких архівосховищ 
як Державний архів Одеської області (фонди Рішельєвського ліцею та Новоро-
сійського університету), Біб ліо тека, Одеська національна наукова біб ліо тека, а 
також у двох випадках – друковані матеріали з книгосховища самої Біб ліо теки. 
Не зайвим буде додати, що наведені історичні джерела авторки активно залуча-
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ли й апелювали до них у тексті. Після додатків на 12 аркушах уміщено вставку 
з 58 ілюстраціями, які пропонують широку візуальну панораму з історії Біб ліо-
теки – будівлі, інтер’єр, рідкісні й особливі видання, імпрези, читачі, керівни-
ки, співробітники. Промовистим є підпис під фотопортретом одного з керівни-
ків – В. М. Шишковського: «директор біб ліо теки ІНУ (1850–1890)», що вказує 
на Біб ліо теку, як зв’язуючу ланку між обома навчальними закладами. Загалом 
треба відзначити наскрізну акуратність, естетичність та охайність у всьому ви-
данні, включаючи іменний покажчик та список скорочень, наявність яких є ін-
дикатором неквапливого творчого процесу і небайдужості до користувача інте-
лектуальним продуктом.

Загалом рецензована книжка є якісним науковим наративом, який було ви-
плекано у середовищі дружного колективу Біб ліо теки. Вона відображає реалі-
зацію творчого потенціалу тих, хто десятиліттями забезпечує розвиток науко-
вих студій в Університеті. Повертаючись до арифметичної задачки з неспівпа-
діння ювілеїв, то пропонуємо, вкотре образно, підвестись з арифметичного на 
алгебраїчний рівень, стверджуючи, що така різниця у майже 50 років, причо-
му на користь Біб ліо теки, цілком можлива. Але тут нам доведеться поверну-
тись до дискусії щодо методології визначення віку навчальних закладів, яку 
було піднято нами у 2012 р. на сторінках видання Одеського національного 
економічного університету у зв’язку зі 150-річчям комерційної освіти в Одесі 
(в ОНЕУ тоді не стали долучати до його історії роки Одеської комерційної гім-
назії) та продовжено В. В. Левченко у 2014 р. на сторінках «Наукового вісника 
Міжнародного гуманітарного університету» [4].

Нагадаємо, що свого часу автор цих рядків запропонував дотримуватись 
певних методологічних правил у визначенні часу заснування вишів. Зокрема 
виникнення вищого навчального закладу і досі видається за такими сценарі-
ями: перший – через підняття одного чи кількох об’єднаних нижчих за ква-
ліфікаційним рівнем навчальних закладів у новий, вищий навчальний заклад 
(Рішельєвський ліцей – Новоросійський університет); другий – об’єднання 
кількох вишів в один (Український учительський інститут + Український 
фребелівський інститут + Єврейські фребелівські курси = Одеський Інститут 
народної освіти), причому з часу злиття історія попередників закінчується і 
розпочинається історія нового закладу; відбрунькування нового вузу з іншого 
(Одеський політехнічний інститут – Одеський інститут морського транспор-
ту), причому історія виділеного закладу починається від часу виділення, а син-
кретичний час має сприйматись як передісторія дослідженого феномену. Нині 
можемо додати до цього хіба що четвертий сценарій – на «порожньому» місці 
або з «чистого листа» (наприклад Харківський університет).

Гадаємо, що обидва дискутанти мають кілька важливих спільних підходів: 
1) у визначенні часу заснування вузів мають існувати чіткі наукові критерії і 
методологія; 2) історія вищого навчального закладу не може розглядатись як 
така за часу існування його попередника, якщо він був за статусом не вищим 
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навчальним закладом; 3) не припустимо довільно, на догоду кон’юнктурі чи 
власному волюнтаризму, маніпулювати фактажем, створюючи фейкові кон-
струкції і продукуючи відвертий фальсифікат; 4) визнання саме таким підхід у 
задавнені історії Педагогічного національного університету імені К. Д. Ушин-
ського. Разом з тим у авторів є і принципові філософські розбіжності у сприй-
нятті тривалості існування вузів і зокрема щодо часу їх виникнення. Тривіаль-
но висловлюючись, автор цих рядків не схильний задавнювати історію вузів, а 
його опонент – навпаки.

Безпосереднім поштовхом для даних студій у В. В. Левченка стало його ви-
вчення історії Одеського національного морського університету і спроба до-
вести, що рахувати вік цього вишу варто не із загальноприйнятої дати – 1930, а 
на 12 років раніше. Тобто від часу заснування Одеського політехнічного інсти-
туту (1918), у структурі якого існували факультети, з яких згодом і було ство-
рено Одеський інститут морського транспорту (тепер – ОНМУ). Тому у своїй 
статті він намагається сформулювати методологічні засади для підтвердження 
своєї точки зору. Саме через це він підтримує позицію Одеського національно-
го медичного університету щодо існування цього вузу не з 1920 року (після за-
криття Новоросійського університету із його частини було створено два інших 
медичних вузи, а в 1921 р. – Одеський медичний інститут), а з 1900 р. – часу 
відкриття у Новоросійському університеті медичного факультету. Цілком по-
годжуючись з нами, що не слід задавнювати історію ОНУ імені І. І. Мечнико-
ва історією Рішельєвського ліцею, він дорікає, що з наших правил випливає, 
що Новоросійський університет 1920 року і Одеський державний університет 
1933 року можна розглядати як окремі вузи, що не припустимо. 

Загалом, якщо бути точним, то стаття В. В. Левченка присвячена більше 
не проблемі методології визначання часу виникнення вузів, а проблемі «пре-
емственности». Оскільки названу статтю написано російською мовою, то при 
перекладі і оперуванні цим терміном у нас виникли деякі труднощі. На жаль, 
словник С. І. Ожегова його не подає, а пропонує два інших: «Преемственный 
… Идущий в порядке преемства, последовательности от одного к другому» 
та «Преемство… Передача, переход чего-н. от предшественника к преемни-
ку. Выбрать себе преемника. Преемники Петра Первого» [5]. Звернувшись 
до авторитетного термінологічного словника, знаходимо такий переклад цьо-
го слова у соціологічному контексті: «преемник» – наступник, «преемствен-
ность» – наступність, «преемственний» – послідовний, наступний; «преем-
ство» – наступництво. Лише у юридичному контексті використовується «спад-
коємець, спадкоємність, спадкоємний, спадкоємство» [6]. Тому використову-
ватимемо саме цей термін, який рекомендується цим словником у таких сло-
восполученнях як наступність у навчанні, розвитку; наступність керівництва; 
стильова, типологічна, етнічна наступність. Відзначимо, що акцент на «пре-
емственность» дещо змінює суть дискусії, адже він або однозначно вказує, що 
наступництво означає припинення існування одного феномену й початок існу-
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вання іншого чи вказує, що наступність може бути саме у традиції, менталь-
ності, абстрактних процесах, а не у структурному сенсі. Дивно, що опонент пі-
шов цим шляхом, адже сам стверджує, що цілковито підтримує тезу про те, що 
історія педагогічної освіти й історія освітнього педагогічного закладу не одне 
й те саме [4, с. 58]!

В. В. Левченко свої методологічні засади виражає у чотирьох взаємно 
пов’язаних лініях: матеріальна база, традиції навчально-наукової організа-
ційної роботи, продовження студентського контингенту, викладацький склад 
(основна ланка у спадковості). Ці лінії, причому і буквально кажучи – у від-
повідних схемах, дозволяють йому, здається, довести висунуті тези, зокрема 
щодо доцільності відзначення вікового ювілею в історії ОНМУ у 2018 році. Не 
вдаючись до оціночних суджень, притаманних колезі, у таких категоріях як «не 
зовсім коректно, не зовсім переконливо» тощо, висловимо з цього лише кіль-
ка додаткових міркувань.

По-перше – кількість ліній може бути безкінечною – чому саме чотири? До 
того ж разом з ними можна застосовувати й деякі філософські принципи, що не 
вкладуться у цю методологічну основу. Наприклад, про співвідношення цілого 
і частини. Прикметними є такі рядки у згадуваній статті: «У 1930 році попере-
дник ОНМУ – Одеський інститут морського транспорту (ОІМТ) був виведений 
із структури ОПІ як його частина… ОПІ був підданий «реорганізації», наслід-
ком якої був розділ його інфраструктури на мережу профільних інститутів… 
Внаслідок цього структурні підрозділі (відділення і факультети) стали попере-
дниками багатьох новостворених закладів вищої школи УРСР» [4, с. 60]. Звер-
немо увагу, що автор хоче показати, що ОІМТ вже існував у надрах ОПІ і про-
сто виділився з нього, всупереч тому, що частину ОПІ було просто оголошено 
новим вузом, що й підтверджується наступними рядками де автор, певно не-
сподівано для себе, називає всі ці структурні частини лише попередниками ву-
зів, а не ними самими!

По-друге, в історії вузів пропонуємо використовувати принцип лінійності, 
а не паралельності – не може бути один і той же структурний підрозділ части-
ною одразу двох вузів, причому один з них – ще неіснуючий. Отже, не може 
медичний факультет Новоросійського університету одночасно бути ще неісну-
ючим Медичним інститутом, не можуть факультети портобудівництва і гідро-
технічних споруд ОПІ бути водночас і неіснуючим з точки зору установознав-
ства Одеським інститутом морського транспорту, як не може біб ліо тека Ріше-
льєвського ліцею бути Новоросійським університетом. Все це лише передіс-
торія названих вузів. Тому Бібліотеці – 200, а Університету 152. Дійсно, якщо 
бути скрупульозним, то з установознавчого погляду всі виші, на які було по-
дрібнено Університет відцентровими силами після 1920 року, Одеський Інсти-
тут народної освіти – як прояв протилежних, доцентрових сил, та вузи-сколки, 
на які і його подрібнили у 1930 році – навряд чи можна назвати Університетом; 
ці 13 років було б варто вилучити з хронологічного ліку. Але склалась така вже 
традиція – дискретні роки долучати до цілого – і секунди клінічної смерті у лю-
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дини, і спалені дощенту, але відроджені міста (наприклад Батурин) та й і в істо-
рії вузів так само (наприклад у Львові з 1773 по 1784 рр. університету не було, 
а ці роки зараховують), адже вони неспівмірно менші від всієї тривалості істо-
рії того суб’єкту історичного процесу. 

Але якщо піднятись від алгебраїчного рівня до вищої математики, то вар-
то визнати, що феномен Біб ліо теки настільки самодостатній, адже це не про-
сто інфраструктура, не доповнення до Університету – вона існувала і до нього 
і без нього – що може претендувати на особливе місце у його житті. Вона зали-
шається чи не найстабільнішим елементом його структури – у сьогоднішньо-
му ОНУ імені І. І. Мечникова немає жодного навчального підрозділу з ідентич-
ною назвою у порівнянні з добою Новоросійського університету, очевидно, що 
згодом нинішня структура може змінитись до невпізнання, але Біб ліо тека за-
лишатиметься його наріжним каменем, що й науково доводить монографія про 
її історію за 200 років. 
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал «Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, кни-
гознавство» є професійним виданням, яке було засновано у 2007  р. Свідоцтво 
про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 
№ 14854-3825 Р від 08.10.2007. 

Журнал здійснює наступні типи публікацій:
q	наукові статті
q	короткі повідомлення
q	матеріали конференцій
q	бібліографія
q	рецензії
q	матеріали з історії науки.
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.
При написанні статей слід враховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 

Президії ВАК «Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до пе-
реліку ВАК України». До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 
ВАК та включають такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і 
її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних 
досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; 
виділення невирішених проблем, яким присвячена стаття; формулювання ці-
лей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:
q	загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
 загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок. 
q	стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; назва, 

текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості 
про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 
pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве - 30 мм , праве - 15 мм, верхнє – 
20 мм, нижнє - 20 мм; сторінки без нумерації. 

До редакції «Вісника...» подається:
q	друкований примірник, підписаний авторами;
q	електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft 

Word; 
q	на окремому аркуші - відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; 

вчений ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює 
автор; контактний телефон, поштова чи електронна адреса для співпраці.

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових 
статті згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. 
Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та вимогами міжнарод-
них наукометричних баз даних.
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Індекс УДК
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, 

прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де пра-
цює автор; електронна адреса автора (кегль 11).

Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні бук-
ви, кегль 12). 

Анотація (українською, російською) мовою оригіналу друкується перед 
початком статті (11 кегль) та російською чи української мовами після тексту 
статті. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). 

Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно 
повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 
100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в 
скороченому варіанті. Структура авторського резюме англійською мовою по-
вторює структуру статті та містить:

- предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
- метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
- результат роботи (Finding);
- галузь застосування результатів (Practical value);
- висновки (Results).
Для можливості перевірки редакцією «Вісника» правильності перекладу 

резюме англійською мовою потрібно надсилати також і оригінальну версію, з 
якої здійснювався переклад (російський або український аналог). 

Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути 
лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких 
йдеться у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після 
анотації мовою оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.

Текст статті.
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тек-

сту.
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, 

містить список джерел, на які посилається автор. 
Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
1) cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список вико-

ристаної літератури», чи «Список використаних джерел», чи «Список викорис-
таних джерел та літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися 
в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й 
бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» (кегль 
11). Див. зразки оформлення: http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/

2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з до-
триманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних поси-
лань із заголовком References:
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•	 транслітерація кирилиці латиницею:
- українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затвер-
джує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, встановлює 
діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею у 
закордонних паспортах;

- російська мова. Використовувати правила транслітерації Держдепарта-
менту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

•	 при оформленні посилань використовувати видозмінений бібліогра-
фічний стиль Harvard: 

- автори – транслітерація
- назва статті – транслітерація [переклад англійською]
- назва джерела – транслітерація – курсивом
- місце видання – переклад англійською
- рік, номер, сторінки – переклад англійською
- знаки «. –» замінити на «.» або «,»; знаки «/», «//» не використовувати.
П р и к л а д : 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon 

D.V. Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-
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