
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографічні ідеї та 

технології 
 

КЗ «Запорізька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. О. М. Горького» ЗОР 

Відділ наукової інформації та бібліографії 
 

Запоріжжя 

2016 

 

 

 

Аналітичний 

огляд 
 

   ІІ-ІІІ квартал 2016 р. 



2 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА  

БІБЛІОТЕКА ІМ. О. М. ГОРЬКОГО» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
Відділ наукової інформації та бібліографії 

 

 

 

 

Бібліографічні ідеї та 

технології 
 

 

 

Аналітичний огляд 

 

 

 

(ІІ-ІІІ квартал 2016 р.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

м. Запоріжжя 

2016



3 

 

У зв’язку з відсутністю передплати на І півріччя 2016 року 

пропонуємо зведений аналітичний огляд за ІІ та ІІІ квартали. 

Випуск містить матеріали, які знайомлять із впровадженням 

інтерактивних форм роботи для самостійного пошуку інформації 

користувачами, використанням мультимедійних інформаційних 

продуктів в інформаційному забезпеченні користувачів бібліотек, 

зокрема осіб з особливими потребами, питанням розвитку бібліотечної 

блогосфери та особливостям процесу бібліографування в електронному 

середовищі. 

Окремо звертаємо вашу увагу на новий ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги 

та правила складання», який набув чинності з 1 липня 2016 року (текст 

додається). 

* * * 

Перенасичення світового простору інформацією в останні роки 

спричинило підвищення планки вимог до відбору інформації, її 

оброблення та своєчасного надання користувачам, що спонукало 

бібліотеки змінювати технології обслуговування, зокрема впроваджувати 

інтерактивні (онлайнові) форми роботи для самостійного пошуку 

інформації користувачами.  

Мета статті О. Білик «Інтерактивне обслуговування 

користувачів публічних бібліотек України – шлях до 

самообслуговування» (Бібліотечна планета. 2016. № 1) – дослідити 

діяльність публічних бібліотек України щодо надання користувачам 

можливості самостійного задоволення своїх інформаційних потреб в 

інтерактивному режимі. Джерелом вивчення стали веб-сайти публічних 

бібліотек України (станом на 2015 р.), до яких застосовувався метод 

вебометричного аналізу. 

На підставі проведеного дослідження можна виокремити такі 

складові: інформування про бібліотеку за допомогою ресурсів з описом 

фондів і колекцій, проблемно-орієнтованої інформації та документів 

різних інформаційних центрів, посилань на інтернет-ресурси (веб-адреси 

бібліотек, відсилання на періодичні видання, що мають електронний 

аналог або існують тільки в електронному вигляді, електронні бібліотеки 
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тощо), доступу до корпоративних електронних каталогів; інформування 

про документні ресурси, у т.ч. електронні ресурси власної генерації: 

бібліографічні БД, зокрема електронні каталоги, повнотекстові ресурси, 

що включають електронні колекції бібліотеки, віртуальні книжкові 

виставки, буктрейлери; забезпечення доступу до передплачених 

(ліцензійних) ресурсів (до речі, вітчизняні бібліотеки поки що не дуже 

активно займаються організацією доступу до таких ресурсів); надання 

бібліотечних послуг за допомогою дистанційного 

самообслуговування: запис до бібліотеки on-line (зазначено, що 

інформацію про послугу вдалося знайти лише на сайті Запорізької 

ОУНБ), віртуальна довідкова служба, замовлення та резервування на 

певний час документів on-line (представлено на сайті ЗОУНБ), 

продовження терміну дії абонемента (як приклад цього інформаційного 

сервісу наведено досвід роботи Запорізької ОУНБ), e-mail-розсилання 

інформації.  

Ще зазначено сервіси, які дають змогу самостійно і легко 

завантажити фото-, відео- та аудіоінформацію з мобільного телефону або 

іншого пристрою: зони Wi-Fi, мобільні технології (також представлено 

на сайті ЗОУНБ), мультимедійні сервіси. Своєрідною родзинкою 

відмічено «Консультацію on-line» на сайті Запорізької ОУНБ. 

Отже, можна константувати, що обслуговування користувачів в 

інтерактивному режимі – перспективний напрям бібліотечного 

обслуговування, який динамічно розвивається і тісно пов'язаний із 

забезпеченням вільного доступу до інформації та можливістю отримати 

її самостійно.  

В інформаційному суспільстві зростають потоки інформації, а 

представлення інформації набуває найрізноманітніших форм. Сучасні 

бібліотеки, враховуючи цей фактор, скеровують свою інформаційну 

діяльність на формування інформаційних ресурсів, що містять документи 

у різних форматах. 

Публікація О. Б.  Малиновського, А.  В.  Ржеуського, Н.  В.  

Веретеннікова та Н.  Е.  Купанець «Мультимедійні ресурси в 

інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек» 

(Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. - № 4) 

присвячена аналізу особливості використання мультимедійних 
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інформаційних продуктів в інформаційному забезпеченні користувачів 

бібліотек, зокрема осіб з особливими потребами. 

Завдяки використанню багатьох інформаційних елементів, 

мультимедійні продукти, порівняно з іншими інформаційними 

ресурсами, мають значно більший обсяг та надають можливість 

сприйняття інформації зі звуковим та відео супроводом. Такий спосіб 

подачі інформації особливо корисний при інформаційному 

обслуговуванні осіб з особливими потребами.  

Серед базових можливостей мультимедійних технологій в 

опрацюванні та збереженні інформації можна назвати наступні: 

збереження великого обсягу найрізноманітнішої інформації, 

багатократне збільшення зображення або його фрагментів при 

збереженні його якості, супроводження одних інформаційних елементів 

іншими (наприклад, зображення подається разом із текстом чи звуком), 

використання окремих відео фрагментів з фільмів та відеозаписів 

функцією «стоп-кадру» або покадрового перегляду відеозапису, 

різноманітність способів опрацювання текстової, графічної та звукової 

інформації різними редакторами, надання доступу до мультимедійного 

контенту через мережу Інтернет, створення власних «галерей» із наявної 

в продукті інформації або з додаванням нової тощо. 

Водночас використання мультимедійного інформаційного контенту 

в бібліотеках породжує цілком нове коло проблем, серед яких головною 

є організація доступу до нього в рамках дотримання норм авторського 

права
1
 і розроблення систем захисту мультимедійної інформації та 

надання санкціонованого доступу до неї. 

Отже, для організації ефективного інформаційного обслуговування 

користувачів слід використовувати широкий спектр форматів подання 

мультимедійних продуктів для різних потреб користувачів бібліотек. 

Еволюція мережевих комунікацій та веб-технологій надала чимало 

нових можливостей для розвитку книгозбірень. Віртуальна реальність 

стала вагомим сектором спілкування, перетворивши інформаційні 

                                                 
1
 Мультимедійний контент є об’єктом авторського права, а його використання 

охороняється міжнародними конвенціями та законодавством України. 

Правовласники мультимедійних продуктів зберігають за собою виняткове право 

обумовлювати дозвіл на їхнє використання.  
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мережі в соціокультурні. Саме блог, ефективний і простий у 

користуванні, мобільний та доступний, став сучасною формою взаємодії 

з аудиторією. 

Розвитку бібліотечної блогосфери присвячена стаття головного 

бібліотекаря Національної парламентської бібліотеки України 

М. Талалаєвської «Блоги публічних бібліотек України» (Бібліотечна 

планета. 2016. № 3).  

Сьогодні, як зазначає автор, питання ведення єдиного реєстру 

українських бібліотечних блогів є досить актуальним. Моніторинг 

інформаційного простору Інтернету показав, що станом на 01.07.2016 

кількість блогів публічних бібліотек становила 1056, з яких 30% 

представляють у мережі діяльність сільських книгозбірень. 

Блогерська субкультура передбачає повну взаємну підтримку, а 

отже, реєстр допомагатиме не лише рекламувати маловідомі блоги, а й 

створювати цілісну картину бібліотечної блогосфери в Україні. 

Власний віртуальний інформаційний простір формують різні відділи 

та сектори бібліотек, в основному регіонального рівня. Тематику 

зазначених блогів можна поділити таким чином: для професійного 

спілкування та розвитку бібліотекарів; для популяризації читання; 

краєзнавчого спрямування; анонси мистецьких заходів (подій) тощо. 

Просування ресурсів та інформаційних сервісів бібліотек 

відбувається поступово. Наприклад, бібліотеки почали активно 

використовувати можливості блогів для інформування громади про 

діяльність державних органів влади. 

Найцікавішими вважаються ті блоги, котрі створюють нову якість – 

інтерактивність, та мають індивідуальний стиль. Яскравим прикладом 

живого спілкування автор наводить блог «Методична служба публічних 

бібліотек Києва» (http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/). 

Предметом особливої уваги бібліотечного співтовариства є й 

залишається проблема організації дозвіллєвого читання. І тут на 

допомогу теж приходить блог, за допомогою якого можна дізнатися про 

особисті враження від прочитаного, відгуки читачів, забуті та нові імена 

в літературі, переможців різноманітних літературних конкурсів та багато 

чого іншого.  
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Бібліотеки у блогах активно рекламують різні послуги: продовження 

терміну користування книгами он-лайн, віртуальні виставки та 

віртуальні тури. Осторонь не залишається питання щодо задоволення 

інформаційних та соціально-адаптаційних потреб людей з обмеженими 

можливостями.  

Тобто бібліотеки усвідомлюють, що суспільство недостатньо 

поінформоване про послуги, які вони надають, і для виправлення цього 

становища пропонують активніше користуватися можливостями блогів. 

Але варто зазначити, що існує й чимало недоліків. На жаль, значну 

частку від загальної кількості бібліотечних блогів становлять ті, в яких 

не визначено конкретну читацьку аудиторію або важко визначити 

приналежність до певної ЦБС, району, області чи регіону. Тому не варто 

захаращувати Інтернет неактивними блогами, які читають лише інші 

бібліотекарі. 

Саме тому навчання основних принципів, котрих варто 

дотримуватися перед тим, як створити професійний блог, правильно його 

наповнювати і яким контентом, як краще популяризувати і як шукати 

свого читача – потребують методичного супроводу фахівців. 

Беззаперечним є той факт, що вже сьогодні соціальні сервіси 

сприяють розширенню професійних контактів, заохочують до пошуку 

нових пріоритетів, допомагають закріпити кредит довіри до бібліотек 

місцевої громади. 

Однією із найсучасніших технологій, апробацію якої розпочали 

зарубіжні бібліотеки, є хмарні технології.  

В статті «Використання хмарних технологій у бібліотеках» 

Антоній Ржеуський розглядає переваги використання хмарних сховищ 

та наводить низку безкоштовних сервісів, які можна впроваджувати у 

бібліотеках для удосконалення обслуговування користувачів 

(Бібліотечний вісник. 2016. № 4). 

Найоптимальнішими вважаються хмарні платформи, які 

забезпечують: отримання сервісних послуг на безоплатній основі; 

достатність розміру хмарного сховища для накопичення мультимедійних 

ресурсів, оскільки файли такого типу займають значні обсяги пам’яті; 

завантаження та зберігання мультимедійних файлів; перегляд 
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мультимедійних файлів у середовищі хмари без завантаження на 

комп’ютер; відкритість хмарного сховища тощо. 

Отже, порівняльний аналіз дав можливість зрозуміти, що доцільно 

зупинитися на трьох хмарних сховищах: Zoho, 4shared, MediaFire, 

оскільки вони максимально наближені до того еталону, який можна 

впроваджувати у практику роботи бібліотек для надання широкого 

спектра інформаційних послуг.  

Зазначені хмарні сховища мають інструментарій для відтворення 

файлів, які зберігаються у папках сховища; дають змогу скеровувати 

користувачів для задоволення їхніх інформаційних потреб до певних 

хмар, в яких зберігаються інформаційні ресурси як самої бібліотеки, так і 

ті, що мають ліцензію вільного доступу; передбачають спільне 

використання певного ресурсу тощо. 

Тобто, основні переваги хмарних сервісів на сьогоднішній день такі: 

відсутність необхідності встановлення програмного забезпечення на 

робочих місцях користувачів – доступ до програмного забезпечення 

здійснюється через звичайний браузер; скорочення витрат на технічну 

підтримку і оновлення розгорнутих систем; мультиплатформність; 

можливість надавати інформаційні послуги користувачам бібліотек у 

більш зручному режимі.  

 З 1 липня 2016 року введено в дію ДСТУ 8302:2015 «Інформація 

та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 

правила складання»
2
, який установлює види бібліографічних посилань, 

правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах. 

Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана 

Федорова і його дія поширюється на бібліографічні посилання в 

опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія 

інформації.  

Серед його особливостей зазначимо наступні:  

 у заголовку бібліографічного запису подають відомості про 

одного, двох чи трьох авторів, при цьому прізвища цих 

авторів у бібліографічному описі у відомостях про 

відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють; 

                                                 
2
 Текст додається 
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 замість знака «крапка й тире», який розділяє зони 

бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні 

рекомендовано застосовувати знак «крапка»; 

 у бібліографічних посиланнях на складову частину 

документа у формі аналітичного бібліографічного опису 

розділовий знак «дві навскісні риски» можна замінювати 

крапкою; 

 для позначення адреси електронного ресурсу віддаленого 

доступу в примітці дозволено замість слів «Режим доступу» 

застосовувати абревіатури «URI»
3
 (або «URL»

4
) тощо. 

Активна автоматизація майже всіх галузей людської діяльності 

зумовлює необхідність змінення та пристосування бібліографічних 

технологій до зростаючих інформаційних потреб суспільства. 

Результатом цього стало виникнення електронної бібліографії, тобто 

упровадження сучасних інформаційних технологій у бібліографічну 

роботу. Актуальність її дослідження зумовлена тим, що нині вона являє 

собою найвищий рівень розвитку бібліографічних технологій. 

В публікації Є. М. Тодорової «Електронні технології підготовки 

бібліографічної інформації» (Вісник ХДАК. 2015. Вип. 47) 

розглядаються технологічні особливості процесу бібліографування в 

електронному середовищі. Розвиток електронної бібліографії, 

упровадження сучасних інформаційних технологій у бібліографічну 

роботу бібліотек потребують відповідних змін у процесі підготовки 

бібліографічної інформації. Підкреслюється, що поширення електронної 

бібліографії є важливим засобом прогнозування подальшої еволюції 

бібліографічних технологій. 

Саме поняття «бібліографічна технологія» виникло завдяки автома- 

тизації бібліографічних процесів, опануванню методів бібліографічного 

пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету.  

Електронна технологія дозволяє об’єднати переваги попередніх 

методів та форм фіксації і пошуку бібліографічної інформації. 

Характерно, що на першому етапі розвитку ця технологія успадковувала 

                                                 
3
 Уніфікований ідентифікатор ресурсу 

4
 Уніфікований покажчик ресурсу 
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форму фіксації бібліографічної інформації на картках. Програми 

підготовки бібліографічних записів передбачають можливість друку 

карток на принтері, що можна пояснити двома причинами. По-перше, 

електронний каталог порівняно з картковим має значно менше фізичних 

входів. Умовно говорячи, в картковому каталозі стільки входів, скільки й 

шухлядок. Кількість аналогічних входів в електронному каталозі 

лімітована кількістю автоматизованих робочих читацьких місць (АРМів). 

Поки кількість останніх не досягне декількох десятків, щоб не 

створювалися черги, бібліотека дублює в традиційних каталогах зміст 

електронного каталогу. По-друге, читачі мають бути навчені пошуку в 

електронному каталозі, інакше його неминуче доведеться здійснювати 

черговому консультантові. Епізодична допомога консультанта, втім, 

може знадобитися і навченому читачеві - так само, як і в разі пошуку в 

традиційному каталозі. 

 Серед головних методів бібліографічної технології в електронному 

середовищі такі: сканування традиційних бібліографічних текстів, 

заповнення полів форматів бібліографічних записів, організація 

бібліографічних баз даних, копіювання бібліографічних записів, пошук у 

локальних та віддалених бібліографічних електронних ресурсах.  

Водночас утілення електронної технології має і деякі невирішені 

проблеми, а саме - залежність бібліографічної роботи від надійності 

технічних засобів, каналів зв’язку тощо. Різноманіття програм та 

інформаційно-пошукових мов потребують зусиль щодо уніфікації, 

конверсії програм та досягнення їхньої сумісності тощо. 
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