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БГблютеки сьогодш в ол одш ть фондами, обсяги яких набагато перевищ ую ть м ож ливю ть людини до сприйняття ГнформацГ!, тому необхГдною
умовою !х ефективного функцюнування e структурування й забезпечення прозорость При цьому бГблютечш фонди мають бути опрацьоваш та
ким чином, щоб вимоги користувачГв щ одо отримання в найкоротшГ термш и вичерпно! ГнформацГ! про документи збГгалися з мож ливостями бГб
лю теки надавати таку ГнформацГю. Здш снити це мож ливо лише за умови
ная вн оси та ефективного використання довГдково-пош укового апарату
(ДПА) [14].
ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського - спещалГзована книгозбГрня,
що маe уншальш зГбрання документГв з педагопки та психологГ!.
Tакий фонд робить бГблГотеку невщ ^мною складовою всеукра!нського Гн
формацГйного галузевого ресурсу.
Це, у свою чергу, вимагаe створення ДПА зпдно зГ складом i структурою
фондГв бГблютеки як галузевого науково-шформацшного центру, нацюнального книгосховищ а i депозитарГю документГв педагопчно! та психологГчно! тематики.
Одним Гз провГдних структурних ш д р оздш в ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Су
хомлинського, який забезпечуe шформацшно-бГблюграфГчну дГяльнГсть
бГблГотеки, e вГддГл наукового опрацювання й каталопзацп документГв.
Основш напрями дГяльностГ вГддГлу:
• аналГтико-синтетичне опрацювання документГв (АСОД), якГ надходять
до фонду бГблютеки;
• систематизащя за Ушверсальною десятковою класифiкацieю (У Д ^ та
БГблГотечно-бГблГографГчною класифiкацieю (ББK);
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• оргашзащя, ведення та редагування каталогГв i картотек, закрГплених
за вГддГлом;
• розкриття змГсту документГв через аналГтичне опрацювання й вГдображення в систематичны картотецГ статей Гз наукових збГрнишв (CKCЗ) та в
електронному каталозГ (ЕK);
• шформування й популяризування ДПА бГблГотеки; виховання Гнформа
цГйно! культури користувачГв ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського;
науково-дослГдна й науково-методична робота [7].
Питання каталогГзацГ! - одне з найскладнш их i найважливГших у бГблютечнГй науцГ та практицГ, оскГльки нГ обмГн ГнформацГею мГж бГблютеками,
нГ пошук у власних базах даних, ш якГсне та ефективне функцюнування
бГблГотеки в цГлому неможливГ без якГсно органГзованого ДПА як у традицГйнГй (картковГй), так i в електроншй форм! [14]. Цим зумовлена актуальнГсть дослГджень Гз питань каталогГзацГ!, здГйснюваних у в щ д ш наукового
опрацювання й каталогГзацГ! документГв ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухом
линського в ход! НДР «Теоретичш засади формування всеукра!нського ГнформацГйного ресурсу з питань психолого-педагопчно! науки i освГти на базГ ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського» (наук. керГвник - П. I. Р ого
ва, к. i. н., директор ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського).
Мета ста ти - висвГтлення результатГв наукового дослГдження як з оргашзацГ!, ведення й редагування традицГйного ДПА, так i впровадження шформацш но-комуш кацш них технологГй (IKТ) у дГяльнГсть вГддГлу для створен
ня електронного каталогу ^ K ) .
Завданням статтГ е висвГтлення шдходГв у поеднаннГ традицГйно! та елек
тронно'! каталогГзацГ! документГв для розкриття змГсту шформацшного ре
сурсу ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського через надання ГнформацГ!
як про всю сукупш сть документГв, як! складають фонд бГблГотеки, так i про
наявш одиничш носГ! ГнформацГ! та|або !хнГ частини для задоволення Гн
формацГйних потреб усГх категорш користувачГв.
Система каталогГв i картотек (Œ K ) ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлин
ського становить сукупш сть планомГрно оргашзованих, взаемопов’ язаних
бГблГотечних каталогГв, бГблюграфГчних картотек i баз даних, я к доповнюють одне одного, розкривають склад i змют фонду бГблГотеки в рГзних аспек
тах. Œ K е единою цГлГсною оргашзащею, що забезпечуе виконання всГх
функцш бГблГотеки: комплектування, збереження й ефективне використан
ня фонду, бГблютечно-бГблюграфГчну та шформацшну дГяльнГсть, науководослГдну i методичну роботу тощо [14].
ДовГдково-пошуковий апарат ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського
було створено на баз! двох бГблютек - Н ауково! бГблГотеки ^ с т и т у т у педагогГки АПН Укра!ни та Центрально! освГтянсько! бГблГотеки М ш стер ств а
освГти Укра!ни. Успадкування тенденцш розвитку та напрямГв дГяльностГ
цих бГблютек стало основою формування структури i складу фондГв, оргашзацГ! та ведення ДПА, визначення напрямГв обслуговування користува
чГв тощ о [8].
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До послуг користувачГв представлен численш абетковГ та систематичнГ
картковГ каталоги i картотеки, щ о вГдображають увесь фонд бГблютеки, забезпечують пошук ГнформацГ! з усГх галузей знань Гз використанням рГзних
алгоритмГв пош уку [4]. Загальний обсяг традицГйного ДПА бГблютеки на
початок 2010 р. - понад швтора мГльйона карток.
Науковцями вГддГлу була пГдготовлена пам’ ятка для користувачГв к а т а 
логи й картотеки Державно! науково-педагопчно! бГблГотеки Укра!ни ГменГ
В. О. Сухомлинського: Пам’ ятка користувача», в якш представлено алгоритми пошуку ГнформацГ! за абетковим i систематичним каталогами [4].
того, було розроблено низку шструктивно-нормативних i методичних
матерГалГв Гз питань оргашзацп, ведення й редагування традицГйних карткових каталогГв i картотек ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського, якГ
стали корисними в д Г я л ь н о т мережГ бГблГотек освГтянсько! галузГ МОН У к
раши та НАПН Укра!ни [14].
Розвиток ГнформацГйно-комунГкацГйних технологГй та змши в шформацГйних потребах сусшльства зумовили докорГнне оновлення характеру i
форм бГблютечних послуг.
Обслуговування зосереджуeться на виявленнГ та максимально повному
задоволенш ГнформацГйних потреб користувачГв, що спонукаe до наполегливого пошуку й упровадження нових форм бГблютечно-шформащйно! дЬ
яльностГ [1; 2; 3;10; 12].
Ретельне дотримання вимог автоматизованих бГблютечно-шформацшних
систем (АБIС) щодо основних принцишв роботи ЕK, у т. ч. максимальна
повнота розкриття документного джерела, забезпечить високий рГвень об
слуговування користувачГв i надасть бГблютекам змогу в умовах сучасного
ринку ГнформацГйних послуг презентувати себе як «бГблютеки нового поколшня» [10].
Визначальним в автоматизацГ! бГблютечних процесГв e створення електронного каталогу, завдяки якому значно полiпшуeться я к к т ь i ш видккть
пош уку, ефективнють роботи бГблютекарГв з опрацювання документГв.
ЕK - це основа електронно! бГблютеки, щ о мГстить записи всГх видГв доку
ментГв. Завдяки створенню баз даних Е ^ дотриманню всГх класичних шдходГв до каталогГзацГ! документГв користувачам надаeться можливГсть здшснити пошук за усГма типами запитГв, поeднуючи пошуковГ можливостГ
абеткового, систематичного, предметного, а у разГ н е о б х а д н о т й Гнших спецГальних каталогГв [1].
Робота з ЕK враховуe досвГд ведення традицГйних карткових каталогГв i
складаeться з таких еташв: введення нових бГблГографГчних записГв (БЗ) Гз
використанням авторитетних файлГв та електронних словнишв; поточне ре
дагування записГв; планове редагування електронних словнишв, авторитет
них файлГв i БЗ.
НеобхГдною умовою ефективного використання ресурсГв науково! бГблГо
теки e оптимГзащя автоматизовано! технологГ! лГнгвГстичного забезпечення
(систематизащя, предметизацГя, координатне Гндексування, створення ав220

торитетних файлГв тощ о), штелектуалГзащя процесГв каталогГзацГ!. Основним моментом у веденш ЕK е постГйне редагування його пош укового апарату, що становить собою систему електронних словникГв, створюваних рГзними способами пГд час введення ГнформацГ! [11].
Протягом останш х рокГв упровадження ГнформацГйно-комунГкацГйних
технологГй стало провГдним напрямом дГяльностГ ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Су
хомлинського. ЕK бГблГотеки створювався таким чином, щоб увГбрати в се
бе всю параметральшсть вГдображення та пош уку документно-шформацшних ресурсГв.
На сьогодш актуальним е створення АБIC, яка б забезпечила ш теграцш
ГнформацГйно-бГблГотечних ресурсГв усГе! кра!ни для задоволення Гнформа
цГйних потреб установ i окремих громадян, а також оргашчне входження у
свГтовГ шформацшно-бГблютечш мережГ.
ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського розпочала впровадження Гн
формацГйних технологГй ш зн ш е , нГж ГншГ книгозбГрнГ загальнодержавного значення через об’ ективнГ та суб’ективш причини. БГблГотека у цьому
напрямГ зорГентована на модель динамГчно! органГзацГ!, готово! до структурних i технолопчних змГн, вГдкрито! до сш впращ , обмГну ресурсами, роботи у мережах. Упровадження Ш Т у ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлин
ського почалося з вГддГлу наукового опрацювання й каталогГзацГ! докумен
тГв. Ь використанням демонстрацГйно! версГ! АIБC «MАРK-SQL» за вГдсутн о т повноцГнного програмного забезпечення у 2GG3 р. був започаткований
ЕK бГблГотеки.
ПГд час роботи фахГвщ вГддГлу ознайомилися з основами автоматизацГ!,
особливостями програмного продукту, визначали першочерговГ завдання
для наукових дослГджень у цьому напрямГ. Чи не найскладнГшим в автома
тизацГ! бГблютечних процесГв стало подолання пращвниками психолопчних бар’ерГв, розумГння того, що електронний каталог у бГблютещ - це завдання не майбутнього, а сьогодення [7].
Упровадження IKТ проходило в кГлька етапГв:
1 етап - вивчення стану та шляхГв упровадження Ш Т у дГяльнГсть вГтчизняних i зарубГжних бГблГотек за допомогою документальних джерел, а та
кож вивчення досвГду безпосередньо в бГблютеках, що використовують ШТ;
2 етап - оснащення шести АРМ «Kаталогiзатор»;
3 етап - навчання сшвробГтнишв вГддГлу робот! з бГблютечними програмами;
4 етап - каталопзащ я нових надходжень до бГблГотеки i створення власних баз даних Е ^
5 етап - надання доступу до ЕK користувачам ДНПБ Украши Гмен
В. О. Сухомлинського в локальнГй мережГ, а згодом - через веб-портал.
Сьогодш у вэд дш функщонуе шГсть ком п’ютерГв i чотири лазерш принтери, завдяки яким створюються бГблюграфГчш записи, друкуються книжковГ формуляри та каталожнГ картки на опрацьоваш документи, що значно
полГпшуе опрацювання документГв.
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Важливим i вГдповГдальним моментом для початку процесу впровадження АБГС був вибГр програмного продукту. На рГзномаштних конференцГях,
семГнарах, нарадах та ш ш их заходах, присвячених професГйним комунжащ ям, презентувалася велика кГлькГсть бГблГотечних програмних продуктГв
переважно закордонних розробникГв. З наявних програм автоматизацГ! бГб
лГотечних процесГв нами було обрано штегровану бГблютечно-шформацшну
систему «IPБIС», яка пiдтримуe всГ мГжнароднГ формати обмГну бГблюграфГчних записГв: спочатку «IPБIС32», далГ «IPБIС64». СпГвробГтники вГддЬ
лу швидко опанували програму, але зГткнулися з великою кГлькГстю проб
лем, якГ потрГбно було вирГшити за короткий час. Tак, у процесГ каталопзацГ! довелося розробляти лГнгвГстичне забезпечення, визначити поля заповнення необхГдно! для користувача ГнформацГ! про документ, створювати пошуковГ елементи у виглядГ предметних рубрик, пГдрубрик i ключових слГв
тощо [7]. З того часу пошуковГ можливостГ ЕK вГдчутно зросли завдяки
збГльшенню точок доступу до електронних записГв; став можливим складний, багатоаспектний шформацшний пошук.
СпГльно з Гншими вГддГлами започатковано загальнодоступнГ БД «Kниги»
i БД «П ерю дика», в яких вiдбиваeться весь ГнформацГйний ресурс бГблютеки. Обсяг ЕK становить бГльше 85 000 БЗ. У бГблГотецГ активно впроваджуeться та адаптуeться остання версГя АБIС «IPБIС64». Tакож здiйснюeться
конвертування всГх записГв з АШС «M ARK-SQL» до АБIС «IPБIС».
У зв’ язку з упровадженням у ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського
АБГС «ШБГС» виникла потреба укладання низки шструктивно-нормативних i методичних документГв. Н ауковщ вГддГлу розробили шструкцГ! та положення, якГ регламентують оргаш зацш ЕK; зокрема «Про електронний
каталог ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського», «Формальш пГдзаголовки для електронного каталогу», «Формування БД авторитетного файлу
«^олективний автор електронного каталогу», «Правила заповнення полГв у
базГ даних « ^ и г и » електронного каталогу (модуль «Kаталогiзатор» АБГС
«ШБГС»), «Паспорт-характеристика електронного каталогу» та ш . Значна
увага i надалГ придГлятиметься науково-методичнГй роботГ з упровадження
АБГС в освГтянських бГблГотеках Укра!ни.
З метою популяризацГ! фонду бГблютеки вГддГлом щомГсячно складаeться
бюлетень нових надходжень до ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського,
який поширюeться серед наукових установ Нацюнально! академГ! педагогГчних наук Укра!ни. Започатковано оперативний доступ до ГнформацГ! про
новГ надходження до бГблютеки на власному веб-порталГ, готуються тематичш бГблГографГчнГ огляди ново! лГтератури. Ознайомлення з актуальними
документами здiйснюeться через фаховГ видання «ПедагогГчна газета»,
«ОсвГта Укра!ни» та Гн.
ПГсля впровадження в роботу вГддГлу IKT i започаткування електронного
каталогу паралельно триваe ведення карткових каталогГв у попередньому
обсязГ Як показали результати мош торингу, це досить лопчне i рацюнальне рГшення, оскГльки початковий етап будь-якого процесу, за низки о б^ к 222

тивних та суб’ ективних чиннишв, е дещо експериментальним ^ як прави
ло, не дае бажаного результату. Насамперед слад зазначити, що щ процеси
безповоротнi й потребують зваженого рш енн я. Найкращi традицП карткових каталопв, якi формувались i удосконалювались упродовж багатьох десятилiть, повиннi бути повною мiрою застосованi в електронному середовищi, щ о мае сво'х специфiчнi особливостi та можливостi для подальшого розвитку i вдосконалення [10; 11].
Практика засвiдчила, що об’ еднання зусиль бiблiотек дае змогу значно
скоротити витрати на традицшш бiблiотечнi процеси, а також сформувати
новий тип мiжбiблiотечних вiдносин. Ниш подальший розвиток книгозбЬ
рень, я к пов’ язанi мiж собою партнерськими стосунками, уможливлюе
створення единого ш формацшного простору. Головним орiентиром для
ДНПБ Украши 1м. В. О. Сухомлинського стало бажання розвивати та створювати умови я к кн ого i швидкого доступу до сучасно'х шформацп та знань.
Кшцевою метою впровадження IКТ у роботу вэддьлу е суттеве шдвищення
повноти i оперативностi задоволення шформацшних потреб користувачiв,
розширення 1хнього кола та представлення ресурав бiблiотеки в зовнш ньому iнформацiйному середовищi.
Надалi основна увага в роботi вэддьпу спрямовуватиметься на продовження дослщжень з упровадження IКТ у процеси каталопзацп, удосконалення
традицiйного ДПА, а також розроблення необхщно1 шструктивно-нормативно'х та методично'х документацп з питань АСОД.
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