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ДРУКОВАН1 Т А ЕЛЕКТРОНН1 РЕСУРСИ:
СТУП1НЬ ПРИХИЛЬНОСТ1 КОРИСТУВАЧ1В
У статтi розглянуто основнi ф актори, щ о впливають на в ^ р користувачем друковано! чи електронно! форми (версп) iнф ормацiйного ресурсу.
Вказано на рiзнi ракурси вивчення цiе! проблеми бiблiотечними установами та ш ш им и с у б ’ектами iнф ормацiйного ринку.
КлючовЬ слова: друкованЬресурси, електроншресурси, б1бл1отечно-1нформацшний фонд, тформацшнЬ потреби користувачЬв, оцтка тформацшного ресурсу.

Проблема п р и х и л ь н о т користувач1в до т1е! чи ш ш о! форми шформацшного ресурсу е актуальною для багатьох суб’ екмв шформацшного ринку. I!
вивчають:
• видавництва для формування свого репертуару та визначення накладу;
• книготорговельн оргашзацп для планування замовлення 1 пош уку постачальник1в;
• редакцП перюдичних видань для визначення накладу друкованих видань та структури 1 наповнення електронних версш;
• б1блютеки для комплектування фонд1в, визначення перелшу власних
1нформац1йних продукт1в та задоволення запипв користувач1в;
• виробники 1 постачальники 1нформац1йно-анал1тично! продукцП для
визначення номенклатури, накладу продукцП, прогнозування витрат на !!
створення;
• шш1 защкавлеш суб’ екти.
В1дпов1дно, р1зняться ракурси вивчення щ е! проблеми, оск1льки б1льш1сть суб’ ект1в 1нформац1йного ринку розглядають !! саме з маркетингових
позицш, адже будь-який 1нформац1йний ресурс ощ нюеться ними як товар.
Щ о стосуеться б1блютек, то вони своею м1с1ею мають, насамперед, збереження 1 розвиток культури читання як духовного та осв1тнього потенщалу
сусп1льства. Б1блютечн1 установи покликан1 задовольняти не лише осв1тньо-1нформац1йн1, а й рекреацш ш потреби сво!х користувач1в, тому в оцш щ
1нформац1йних ресурс1в вони враховують не т л ь к и ринков1 механ1зми, як
шдивщуальний п1дх1д до б1бл1отечно-1нформац1йного обслуговування.
З огляду на актуальшсть вказано! проблеми для б1блютечно-шформащйних установ, враховуючи значний вплив вибору користувача на процес фор
мування 1 розкриття б1блютечних фонд1в, колекцш 1 ресурс1в, а також
як1сне б1блютечне 1 б1бл1ограф1чно-1нформац1йне обслуговування, вважаемо за необхщне узагальнити теоретичн1 1 практичш напрацювання з ц1е! те
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ми та окремо акцентувати увагу на використаннг рiзних видгв pecypciB у науково-ocBÍTHbOMy середовищi.
Розглянемо фактори, щ о впливають на вибiр користувачем друковано! чи
електронно! форми (версГ!) iнформацiйного ресурсу.
B ík користувача. Молодь читае бiльше, нiж люди похилого вш у. Додатковим стимулом у цьому е вимоги навчально! програми. Молодь краще
адаптована до використання можливостей шформацшного суспiльства, а з
вгком психологiчних i фiзичних обмежень стае бГльше.
Готовшсть до використання ресурсу. Якщ о йдеться про електроннг ресурси, то велике значення мае рiвень iнформацiйно'i та комп’ ютерно! письменностi користувача, його досвгд i знання методики пош уку шформацГ!,
наявнiсть мовних (адже близько 80 % мережево! iнформацi'i е англомовною), психологiчних бар’ ерiв, а також шдивгдуальш фiзичнi можливостi та
особливостг користувача.
Доступшсть ресурсу. Вибiр може бути обмежений формою ресурсу, адже
не всг з них гснують паралельно у друкованiй та електроннш формi. Суттеве
значення мае цша ресурсу, бо на практицi в бГльшостг випадкiв перевага надаеться безкоштовному ресурсу, навiть якщ о його якгсть буде низькою. I взагалi, у пострадянському просторi користувачi не звикли платити за шформацiю - вони бiльш охоче витрачають наявнi кошти на розваги. Доступнiсть
ресурсу також визначаеться зручнгстю часу та мiсця його використання.
Зростання виробництва i продажу Е-рЬдерЬв. За даними аналгтикгв компанГ! Forrester, в 2009 р. обсяг продажiв пристро!в для читання збГльшився
у 3 рази, а продажi контенту - на 176% [1]. Прогнози фахiвцiв Prime View
International вказують, щ о свiтовий ринок в 2010 р. становитиме 10 млн та
ких пристро!в. Зростання популярностг Е-рiдерiв також зумовлене тим, що
вони вгдповгдають новiй концепцГ! «мобГльного читання», яка активно пгдтримуеться молоддю. У багатьох кра!нах свгту, наприклад, в США, Швденнгй Коре!, E-рiдери активно впроваджуються в загальноосвгтнгх школах у
якостi так званого електронного шдручника. В У к р а ш в Мiнiстерствi освгти i науки у лютому 2010 р. також пройшла презентащя електронного ш д
ручника вгд компанГ! Pocketbook та видавництва «Освгта» i наразi тривае
ш дготовка до його експериментально! апробацГ! у школах [2].
Я ккт ь контенту. Вона визначаеться особливостями стилю подання матерiалу у ресурсi, достовгрнгстю та оригiнальнiстю iнформацГ!, тому особли
вого значення для користувача набувае особа автора та полгтика редакцГ!.
На жаль, останнгм часом посилюеться тенденцгя дублювання шформацГ!.
Спочатку це було пом гтнш е в електронних ресурсах, далг знайшло сво! про
яви у друкованих. Також маемо багато прикладгв, коли шформащя з 1нтернету без будь-яких посилань з’ являеться у друкованих ресурсах - так зване
«пгратство навпаки».
Структура та оформленняресурсу. Освгчений та вимогливий користувач
завжди надасть перевагу друкованому виданню з хорош им науково-довгдковим апаратом, ангж погано структурованому електронному тексту.
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М ет а використання ресурсу. Характер шформацп та функщональнощльове призначення ресурсу пом ино впливае на його форму. Так, художня
лггература найменше зазнае цифровiзацп. Електроннi видання в цьому типологiчному сегментi представленi, зазвичай, аудюкнигами.
ОсобливостЬ роботи з ресурсом. Н авиь якщо користувач бiльшiсть шфор
мацп отримуе в електроннiй формi, для ретельного аналiзу, осмислення та
узагальнення шформацп вш, найчастiше, !! роздруковуе. Таким чином, неможливо точно визначити - до яко'1 форми ресурсу вш мае бiльшу прихильнiсть. Якщ о ж розглядати ресурс як джерело оперативно! шформацп, то,
справд^ перевагу мають електроннi ресурси. Однак не можна постш но «споживати» iнформацiю, бо людина не може постш но !сти.
Читати чи дивитися? Це питання е надзвичайно актуальним для кож но
го з нас як користувача шформацп, адже вiзуальнi образи сприймаються
краще, ш ж текст.
За статистикою, на перегляд телепрограм ми витрачаемо, в середньому, 3
години на день. Читанню в найбшьш активних з цього питання кра!нах
присвячуеться вэд 7 до 11 годин на тиждень. За даними компанп NOP W orld
2005 р., до таких кра!н належать Угорщина, Франщя, Ш вещ я, Р о а я , Чехiя, бгипет, Фiлiппiни, Китай, Та!ланд, Iндiя (з 10 до 1 м к ц я ). Читання для
задоволення займае всього 11 хв. на тиждень. Ш льккть активних читачiв,
я к прочитують бiльше 25 книг на рш , постiйно зменшуеться. Натомiсть
зростае ш л ькк ть пасивних, якi прочитують лише 1 -9 книг на рш.
Проблему прихильноси користувачiв до електронних ресурав вивчали в
Нацiональнiй бiблiотецi Б1лоруа i отримали такi результати:
• ел ектронн ресурси задовольняють лише 1 /3 вэд загально! кiлькостi шформацшних запитiв користувачiв;
• 80 % користувачiв задоволенi кiлькiстю i тематикою представлених у
бiблiотецi електронних БД;
• запитуваними е лише третина наявних електронних БД;
• 56 % звернень до електронних ресурав ш щ ш оваш бiблiотекарями-консультантами. У багатьох випадках потрiбне навчання користувачiв основам
пошуку i навiгацП в БД;
• користувачi вiком вiд 45 рошв частiше працюють iз друкованими ресур
сами;
• користувачi вiком 2 5 -4 5 рош в пiсля отримання консультацi! активно
використовують електроннi БД;
• користувачi вiком 1 6 -2 5 рокiв активно використовують мережу 1нтернет для пош уку готових р о би (рефератiв, курсових i дипломних тощ о). Я к
що 100 % релевантного документа не знайшли - використовують як БД,
так i друкован ресурси;
• книги переважно використовують у традицшнш друкованш формi;
• журнали, газети, дисертацп, автореферати дисертацiй переважно вико
ристовують в електроннш формi;
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• значним попитом користуeться послуга експорту фрагментГв документГв на рГзнГ види носГ'в;
• найбГльше запитГв на електроннГ ресурси, на розширення перелжу повнотекстових документГв та електронних сервЫ в надходить вГд вГддалених
користувачГв [3].
Якщ о розглядати прихильнГсть користувачГв до тих чи ш ш их видГв шформацГйних ресурсГв у контекстГ освГти, то варто шдкреслити, щ о освГтня
дГяльнГсть у сучасних умовах потребуe не доступу до окремих ресурсГв, а
комплексного шформацшного сервку. Тому бГблютека навчального закла
ду маe розвивати свою д ш л ь т ст ь вГд збирання ресурсГв - через управлшня
ресурсами - до управлшня знаннями.
Ми пiдтримуeмо думку, щ о подальше сш вкнування та взаeмодiя друко
ваних й електронних джерел шформацГ' буде вГдбуватися вГдповГдно до законГв дГалектики, як завжди в розвитку людства взаeмодiяли традицГйнГ та
ш новацш ш форми, засоби, пГдходи тощо. На нашу думку, перевагу будуть
мати документи i ресурси, оснащеш досконал ш ою шформацшно-пошуковою системою, незалежно вГд 'х форми (друковано' чи електронно'). У роботГ з ресурсами не варто недооцшювати м о ж л и в о т бГблюграфп (веблюграфГ'). СлГд створювати не сигнальну, а, принаймш, анотовану бГблюграфГчну
ГнформацГю, дайджести i реферати ресурсГв.
НеобхГдно позицГонувати можливостГ пращвнишв бГблГотек як професшних шформацшних аналГтикГв та експертГв. БГблГотеки мають шукати м ож 
ливостГ розширення доступу до ресурсГв на основГ кооперацГ', обмш у, створення eдиного середовища, не в теорГ', а на практищ розвивати принцип читачецентризму. Формування ресурсно' бази шформацшного обслуговування маe Грунтуватися на постш ному монГторингу ГнформацГйних потреб к о 
ристувачГв та з а п и т у в а н о т тих чи ш ш их видГв i форм ресурсГв.
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