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У ст а т и висвгглено дiяльнiсть бiблiотеки В iнницького держ авного педагогiчного унiверситету iменi Михайла К оцю бин ського з формування та
використання електронних р есу р и в у навчально-науковш дiяльностi,
створення електронно! бiблiотеки як середовищ а ш видкого доступ у до
ш ф ормацп, трансф ормацiю бiблiотеки у науково-iнформацiйний центр
унiверситету.
КлючовЬ сл ова : В т ницький державний педагогЬчний ут версит ет
1мен1 М и хайла Коцюбинського, електроннЬ ресурси, 616л1ограф1чно-тформацшна дЬяльшсть, електронна 616л1отека.
Глобал1защя та шформатизащя сусшльства, реформування осв1ти вимагають в1д освиянсько! б1бл1отеки як важливого 1нструменту навчально!, науково! та шзнавально! а к т и в н о т реоргашзацп д1яльност1 шляхом нарощування шформащйного потенц1алу, штеграцп б1бл1отечних ресурс1в, забезпечення навчально-виховного та наукового процес1в повною, оперативною
та я к к н ою 1нформац1ею, формування 1нформац1йного поля та швидкого
доступу до шформацп для користувач1в освиянсько! галуз1.
Саме б1блютеки в1д1грають пров1дну роль у ф ор м уван т електронних масив1в наукових знань та о р га тза ц п доступу до них. Векторами розвитку
процес1в автоматизацп в б1блютещ е формування 1нформац1йного поля,
швидкого доступу до шформацп, забезпечення якюного та оперативного
б1блюграф1чно-шформащйного обслуговування. Статус б1блютеки визначаеться не лише т л ь к ю т ю фонду друкованих видань, обсягом передплати, а й
тим, яким електронним ресурсом вона волод1е, якою м1рою готова надати
доступ до свиових шформащйних ресурс1в.
Вагомою складовою документно-1нформац1йного ресурсу сучасно! бГблю
теки е ел ек тр он т ресурси, що створюються, керуються та використовуються за допомогою ком п’ ютера 1 мютять д а т та програми, за ф ш сов а т в електронн1й (цифров1й) форм1 на певних нос1ях.
Б1бл1отека В1нницького державного педагопчного ун1верситету 1мен1 Ми
хайла Коцюбинського е шформацшною основою навчально-педагопчного
та наукового процес1в, творчою лаборатор1ею, в1д ресурс1в та послуг яко! за210

лежить рiвень навчання та наукових дослщжень. Бiблiотека поеднуе традицiйнi та ел ектронн iнформацiйнi ресурси, iндивiдуальнi i корпоративнi методи роботи, в и р ш уе проблеми культурно-просвиницько'х дiяльностi, упроваджуе iнновацiйнi бiблiотечнi технологи.
Для задоволення потреб сучасного користувача, забезпечення оператив
ного доступу до в а х бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв як власного виробництва, так i придбаних, бiблiотека освоюе i активно впроваджуе су ч а сн
досягнення в галузi iнформацiйних, комунiкацiйних i мультимедiйних технологiй у бiблiотечнi процеси. ^новац ш ний клiмат е умовою розвитку бiблiотеки.
Бiблiотечний працiвник - це посередник мiж користувачем й шформащею, а бiблiотека - комунш ацш ний канал, який забезпечуе рух документно'х
iнформацП у часi i простора Упроваджуючи сучаснi iнформацiйнi техноло
ги книгозбiрня, як важливий пiдроздiл ушверситету, стае освиньо-ш ф ормацiйним та комунжативним центром, здатним накопичувати i збершати у
фондах документи для подальшого !х використання за допомогою специфiчних бiблiотекознавчих методiв.
Успiш нiсть функщ онування бiблiотеки як центру ш формаци зобов’ язуе
бiблiотечних фахiвцiв швидко та адекватно реагувати на змши в шформацiйних потребах користувачiв, удосконалювати форми обслуговування,
надавати я к к н е iнформацiйне консультування, розш ирювати спектр бiблiотечно-iнформацiйних послуг, систематично вивчати новi технологи.
!нтенсивнкть упровадження iнновацiй у педунiверситетi шдтверджуе поповнення та оновлення парку ПК та пакепв програм шформацшних технологiй, створення бiблiотечноl мереж^ мережi унiверситетського електронного сшлкування з виходом в Iнтернет, щ о дае змогу ефективно використовувати шформацш ш технологil в передачi та засвоенш навчального матерiалу, надавати широкий доступ студентам до електроннох навчально-методично'х шформацп, електронних навчальних посiбникiв.
Бiблiотека мае великий досвщ у галузi традицшного формування та пош уку докуменив й набувае досвiду одержання необхщно'х iнформацП iз зовнiшнiх джерел, забезпечення кумуляцп та збереження електронних ресурсiв (текстовi документи, мультимедшш матерiали, ком п’ютернi програми)
та !х використання [5, с. 19].
Персонал книгозбiрнi розш ирюе методи та урiзноманiтнюе засоби робо
ти з ш формацш ними потоками, засвоюе технологiю архiвування джерел
електронно'х iнформацil та !х аналмико-синтетичного опрацювання, а також створення та використання нових ш ф ормацш них п р од ук и в. Для
ш дтримки збереження даних у бiблiотецi ведеться !х локальне резервування.
Документи зберiгаються на файловому серверi бiблiотеки з дотриманням
у а х правил i норм зберiгання та резервного копш вання даних. Бiблiографiчна обробка електронних документiв здiйснюеться з використанням АБГС
«IРБIС», яка функщонуе у книгозбiрнi.
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БГблГотека освоюe штегрований технологГчний цикл, щ о охоплюe послЬ
довнГсть наукомГстких процесГв ком п’ ютерного опрацювання документних
масивГв: бГблюграфування, реферування, пГдготовка аналГтичних матерГалГв, проведення статистичних дослГджень. До послуг користувачГв багатофункцГональний ресурс, що e духовною скарбницею та шформацшною ос
новою наукового та освГтнього процесГв ушверситету.
З метою оптимГзацГ! ш формащйного забезпечення рГзних категорш к о 
ристувачГв бГблГотека взяла курс на використання ресурсГв глобальних ме
реж та створення власних шформащйних продуктГв. Поряд Гз традищйними ресурсами на паперових носГях нарощують п о т у ж н о т ел ек тр он т шформацГйнГ ресурси власно! генерацГ!.
Об’ eктами для створення колекцГ! електронних документГв у виглядГ файлГв Гз текстовою, графГчною або мультимедшною iнформацieю e:
• ел ек тр он т копи оцифрованих документних колекцш (частин фонду
активного попиту, краeзнавчого фонду, фонду радтсних та цГнних видань
та im );
• вибГрково-електроннГ копГ! статей, я к форму ються на основГ послуг
сканування;
• електроннГ версГ! лГтературних та публГцистичних видань вГтчизняних
i, зокрема, мюцевих авторГв.
Активно впроваджуються та популяризуються бГблютечно-ш формащ йт
ресурси, створюються новГ масиви власних електронних продуктГв, використовуються широкГ спектри лш гвютичних технологГй ГнформацГйного
пошуку та забезпечуeться оперативний доступ до ГнформацГ!.
БГблГотека проводить каталопзащ ю електронно! продукцГ!, здiйснюe пошук, вГдбГр, обробку та первинний аналГз дедалГ зростаючих масивГв Гнфор
мацГ!.
Для оптимального використання накопичених у нш багатств книгозбГрня
забезпечуe !х упорядкування, структурування i продуктивну о р га тза щ ю
функцГонування в шформащйних системах.
Важливою складовою бГблютечно! роботи e бГблюграфГчно-шформацшна
дГяльнГсть, спрямована на збГр, упорядкування, аналГтико-синтетичну переробку, збереження, пош ук та поширення ГнформацГ! як на традицшних,
так i електронних носГях.
НаразГ створено електронну бГблютеку - сукупнГсть електронних ресур
сГв i супутнГх технГчних можливостей для створення, пош уку i використан
ня ГнформацГ! [2, с. 1 0 0-107], яка налiчуe понад 300 мультимедшних ви
дань, близько 2 тис. повнотекстових видань, електронний каталог.
Електронна бГблГотека зберiгаe, виводить д а т в машинозчитуванш формГ
на ком п’ ютер користувача, надаe швидкий доступ до ГнформацГ!.
Електронна бГблГотека докорш но змшила принцип ГнформацГйного обслуговування користувачГв бГблютеки: звертаючись до системи, користувач
отримуe не ильки посилання (бГблюграфш та реферат джерела), а й сам до
кумент (повну кош ю ).
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Основш завдання електронно! бГблГотеки - ш тегращ я ГнформацГйних ресурсГв i ефективна навГгащя в них.
ЕБ надае ресурси для добору, структурування, Гнтелектуального доступу,
тлумачення, збереження ц ш с н о т та забезпечення тривалого функцГонування цифрових видань, доступних для використання.
Для вищого навчального закладу необхщ ш сть створення електронно! бГб
лГотеки зумовлена потребою вирш ення проблеми ГнформацГйно! недостатностГ та збереження традищйних фондГв на паперових носГях.
Поряд Гз традицГйними каталогами й картотеками активно функщонуе
електронний каталог. Формування EK бГблГотеки значно пришвидшилося у
2GG9 р., чому сприяло розширення парку Ж . Так, у 2GG8 р. налГчувалося
7 ком п’ ютерГв, а в 2GG9 р. - 53, з них 15 - для персоналу бГблГотеки.
EK наразГ становить 18 баз даних (понад 15G тис. записГв), у т. ч. 1G - доступних користувачу (бГльше 12G тис. записГв). БД « ^ и г а » - понад 14 тис.
записГв, «Аналггичш описи» - понад 8G тис. записГв, «НауковГ пращ викладачГв» - понад 14 тис. записГв). З метою вГдображення всГх документГв в EK,
поповнення бази даних « ^ и г а » тривае робота з ретровведення (ретроконверсГ!) активно! частини фонду.
БД «ПовнотекстовГ видання» формуеться як на основ! загальнодоступних
документГв мережГ !нтернет, так i шляхом сканування та розробки власних
повнотекстових документГв, з урахуванням вимог користувачГв, шформащ йно-пош укових систем та державних бГблГотечних стандартГв.
Kардинальнi змГни в бГблГотецГ вГдбулися у 2GG9 р. - була створена зала
електронно! ГнформацГ! (ЗЕ!) на 4G АРМ Гз шдключенням до локально! 6í6лГотечно! мережГ, унГверситетсько! та мережГ Iнтернет.
Безпосередньо перед уведенням зали в експлуатащю вивчався вГтчизняний та зарубГжний досвГд бГблГотек, питання облГку електронних ресурсГв у
сфер! бГблГотечно! статистично! ГнформацГ!.
РозробленГ вГдповГднГ регламентуючГ документи та облшовГ форми:
• Правила користування залою електронно! ГнформацГ!;
• Електронна таблиця облГку користувачГв та послуг;
• Форми облГку вГдвГдувачГв та послуг;
• ^ н т р ол ь н и й талон M 1 робочого мГсця;
• сформовано власну базу даних облГку користувачГв на основ! традищйно! реестращйно! картотеки.
Ефективне функцГонування зали електронно! ГнформацГ! дае змогу вирЬ
шити так! основш бГблютечш проблеми:
• недостатня кГльккть примГрникГв видань, брак площ для зберГгання
фонду, використання машинозчитуваних кош й оригГнальних документГв,
збереження книж кового фонду;
• оп ти м а л ь н ее задоволення ГнформацГйних запитГв користувачГв, надання швидкого доступу до ГнформацГ!;
• шдвищення рГвня ГнформацГйно! культури i ком п’ ютерно! г р а м о т н о т
як читачГв, так i сшвробГтнишв бГблГотеки;
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• використання мультимедшних документГв;
• створення комфортних умов для користувачГв;
• шдвищення значення бГблютечно! роботи, формування ГмГджу книгозбГрш, що вiдповiдаe вимогам бГблГотеки сучасного ВНЗ, позитивного стату
су ушверситету.
З вГдкриттям зали електронно! ГнформацГ! зросла можливють використовувати Iнтернет i повнотекстовГ бази, а також електроннГ документи з фон
ду бГблютеки. Значно зрю попит на електроннГ ресурси, посилився штерес
до повнотекстових документГв, поданих в електроннш формь Створена 6í 6лютечна та унГверситетська мережа дала змогу ефективно використовувати ш ф ормацш ш технологГ! для передачГ та засвоeння навчального матерЬ
алу, надати ширший доступ студентам до електронно! навчально-методично! ГнформацГ!.
ВихГд в !нтернет дав змогу бГблГотецГ не ильки одержати доступ до всесвГтнГх сховищ ГнформацГ!, а й самш влитися у свГтовий шформацшний
простГр, створити свою веб-сторГнку, розмютити ГнформацГю про власнГ ре
сурси. Використання штернет-технологш вГдкрило новГ мож ливоси у вГртуальному обмГнГ документами.
Пращвники книгозбГрнГ проводять пошук релевантно! ГнформацГ! в EK та
базах даних бГблютек не лише Укра!ни. Структуруючи штернет-ресурси,
бГблГотекарГ виступають провайдерами якюно! ГнформацГ!, навчають ефек
тивно шукати ГнформацГю в С т е р н е й та користуватися сучасними шформацГйними технолопями.
ЕлектроннГ ресурси формуються такими засобами:
• мануальними (набГр текстово! ГнформацГ!, створення цифрових рисункГв тощо);
• автоматизованими (методи сканування тексту, рисуншв, поповнення
електронно! бГблютеки готовими електронними документами);
• автоматичними (використання та накопичення ГнформацГ!, система Гмпорту електронних документГв тощ о).
Сучасний розвиток бГблютечно-шформацшних технологш пов’ язаний Гз
корпоративним сшвтовариством, запровадженням технологш корпоратив
но! каталопзацп, методик запозичення бГблюграфГчних записГв Гз зовн ш нГх баз даних. БГблГотека педунГверситету - член АсощацГ! бГблГотек Вшниччини, методичного об^днання бГблГотек ВНЗ м. Вшнищ.
Kнигозбiрня продовжуe роботу зГ створення аналГтично! бази даних на
корпоративних засадах, член корпоративно! каталопзацп - Центрального
укра!нського та Регюнального корпоративного каталопв. З 2009 р. бГблГо
тека залучена до проекту зГ створення загальнодержавно! реферативно! ба
зи даних «У к р а ш к а наукова», на корпоративних засадах сш впращ бГблГо
тек ВНЗ та ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського здiйснюe формування
ГнформацГйного ресурсу психолого-педагопчно! тематики.
У рамках науково-дослГдницько! дГяльностГ бГблГотека проводить активну
видавничу д ш л ь т ст ь . БГблГотекою пГдготовлено в електроннш формГ та
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видано бюбГблюграфГчний покажчик науковщв унГверситету, педагопв
(«Тарасенко Г. С .»), бГблГографГчний покажчик («НауковГ працГ Буяльського Б. А .» ), черговий випуск бГблюграфГчного покажчика («НауковГ пращ
викладачГв...»), бГблГографГчнГ покажчики краезнавчо! тематики.
Перспективи свого розвитку бГблютека пов’ язуе з упровадженням нових
ГнформацГйних технологш, орГентованих на формування якГсного електронного продукту, удосконалення репертуару електронних ГнформацГйних
ресурсГв, надання швидкого доступу до ГнформацГ!, подальше шдвищення
к о м ф о р т н о т обслуговування для користувачГв.
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