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1НФОРМАЦ1ЙНО-КОМУН1КАЦ1ЙН1 ТЕХНОЛОГИ 
В РОБОТ1 ШШЛЬНИХ Б1БЛЮТЕК: 

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
У статт1 розглядаеться роль шформащйно-комушкащйних технолопй 

у перетворенш традищйних б1блютек на сучасш шформащйш центрн. 
Дослщжено, за якнх умов сучасна шкшьна б1блютека повннна поскти 
нове, вщповщне сучасннм реа.шям диналично прогресуючого свиу, мкце. 
Шдвшцення якосп обслуговування користувач1в можна досягтн саме за- 
вдякн впровадженню IKT у традищйш б1блютечш процесн, зокрема: через 
створення електронних каталопв, б1б.шограф1чних i повнотекстовнх баз 
даннх, оргашзацш в1ртуальних кннжковнх внставок, розроблення веб- 
сайпв i надання доступу до свиових i власннх шформащйних pecypciB 
через 1нтернет тощо.

ICiio'ioFsi слова: тформацшно-комуткацшттехнологи, шкшьнаб'юл'ю- 
тека, електронний каталог, база Ъаних, Ытернет, електронна б'юл'ютека, 
тформацшний ресурс.

Входження людсысо1 ц и в т з а ц п  в ш ф орм ащ йне сусш ль- 
ство (Inform ative society), що еволющонуе в сусшльство знань 
(Knowledge society), пред’являе якюно HOBi вимоги до системи 
ocBini. Метою ocBiTii стае не тшыси пщготовка людини до майбут- 
H boi д1яльносп (перш за все, профестно1) за рахунок накопичення 
якомога бшыного обсягу готових, систематизованих, споконв1чно 
icT iiH H iix  (завдяки авторитету науки) знань, а й розвиток евристич- 
них навичок особистост1, оволодшня нею способами отримання 
вщомих i створення нових знань. Найвагомш ими чинниками, що 
характеризую т сучасне сусшльство, можна вважати такк
• шформащя й знания -  головна рунийна сила сусшльства, шфор

мащйш ресурси мають стратепчне значения;
• глобальна шформатизащя, стр1мкий розвиток шформащйно- 

комушкащйних технологи! -  основа ново! економши, економши 
знань;

• неперервна осв1та й здатшсть до переквал1ф1каци -  невщ’емна 
частина збереження сощального статусу особи;
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• майбутне кожно! людини залежить вщ здатносп своечасно
знаходити, отримувати, адекватно сприймати й продуктивно
використовувати нову шформащю.
1нформацшне сусшльство й сусшльство знань мщно асошюють- 

ся з шформащйними технолопями. Упровадження персональних 
комп’ютер1в в шформащйну сферу й застосування телекомушка- 
щйних засоб1в зв’язку зумовили новий етап розвитку шформащй- 
них технологт, до назви яких додалися визначення з синошм1в: 
«нови>, «перспективна, «комп’ютерш», «комушкацшш», «сучасш», 
«прогресивш», «високЬ>. Сьогодш усе часпше використовуеться 
термш -  ш ф орм ацпто-ком уш кацтш  технологи (1КТ), тобто тех
нологи автоматизаци шформащйних процеав з «дружшм» штер- 
фейсом роботи користувача, засноваш на застосуванш сучасних 
засоб1в обчислювально! та оргашзащйно1 техшки й зв’язку. В Ою- 
н авськт харти глобального шформащйного сусшльства (2000 р.) 
шформащйно-комушкащйш технологи визначаються як один ¿з 
найважливш их чинниюв, яю  впливають на формування сусшль- 
ства XXI ста/иття. Тхшй револю цтний вплив стосуеться способу 
життя людей, 1хньо1 о с в т г  й роботи, а також взаемоди уряду та 
громадянського суспшьства [6].

Останне десятир1ччя характеризуеться бурхливим зростанням 
технологи! зберпання й перетворення шформаци. Щ технологи 
прийшли туди, де сусшльство зосередило сво! матер1ал1зоваш 
знания й культуру, -  в б1блютеки. I це, своею чертою, призвело до 
техшчного переоснащения б1блютек. По-перше, стало необхщним 
освоения нових шформащйних технологт для опрацювання й 
зберпання шформаци, а по-друге -  розроблення нових пщход1в до 
шформащйного обслуговування користувач1в. Сьогодш вже шкого 
не дивуе, коли користувач, вщв щавши б1блютеку й пров1вши в шй 
деякий час, не тшьки не користуеться и фондами, але й не робить 
спроб замовити лиературу. Багато користувач1в сво! потреби задо- 
вольняють лише на шформащйному р1вш, тобто користуються 
б1блюграф1чною, реферативною, довщковою або електронною 
шформащею, отриманою через 1нтернет, за допомогою СЭ-КОМ  
або шшим способом. 1з кожним днем збшынуеться юльюсть постш- 
них користувач1в б1блютек, яш переважно бажають працювати з 
фондами або послугами б1блютек у режим1 он-лайн \ одержувати 
все, що ш  потр1бно, на власний комп’ютер. Б1блютека школи вза-
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гал1 не використовуе свш фонд, обслуговуючи таких користувач1в 
за допомогою шших шформащйних ресурав. Бшыне того, розвиток 
електронного ресурсу веде до того, що б1блютеки, не маючи к о н т в  
на комплектування, особливо заруб1жних видань, знаходять мож- 
ливост1 забезпечити доступ свом  користувачам до повнотекстових 
електронних ресурав, 1 ця тенденщя набирае силу.

Усе викладене пщтверджуе, що стар1 уявлення про б1блютеку 
змшюються. Б1блютека поступово перетворюеться на центр шфор
мащйних електронних ресурйв, зберпаючи, проте, за собою функцп 
звичайно! традищйно1 книгозб1рш для обслуговування користува- 
ч1в друкованими та шшими документами. Ця нова функщя сучасно1 

б1блютеки не тшьки наочно демонструе одну з головних тенденщй 
сучасно! б1блютечно1 д1яльност1, вона також мае враховуватися як у 
плануванш розвитку автоматизованих шформащйно-б1блютечних 
технологи!, так 1 в щлому для перегляду концепцп традищйно1 

б1блютеки, що значно застарша [1; 8; 9]. Шд впливом змш глобаль
ного шформащйного простору б1блютеки вимушеш змшювати не 
тшьки технологи свое! роботи, але й усталеш пщходи, поняття, тер- 
мши, по-новому моделювати й оргашзовувати свш шформащйний 
проспр. Як свщчить досвщ б1блютечних установ, у яких зроблеш 
суттев1 кроки з комп’ютеризаци основних б1блютечних процеав, 
шдвищення якосп обслуговування користувач1в можна досягти 
саме завдяки впровадженню ш формащ йних технологт. Зали- 
шаючись книгозб1рнями, б1блютеки зможуть значно прискорити 
процес зустр1ч1 читач1в з книгами, коли не тшьки шформащя про 
фонд 1 пошуков1 системи, але й сам1 документа вщображатимуться 
в електронному виглядг

Як, за рахунок чого сучасна шкшьна б1блютека може й повинна 
не просто змщнити свое положения в систем! освгги, а зайняти нове, 
вщповщне сучасним реал1ям динам1чно прогресуючого св1ту, мюце? 
Сьогодш вщсутшсть у б1блютеках загальноосв1тшх навчальних 
заклад1в (З Н З ) сучасного шформащйно-комушкащйного облад- 
нання й доступу до 1нтернету не дае можливосп учням 1 вчителям 
набувати сучасних навичок пошуку, збирання, анал1зування й вико- 
ристання необхщно! шформаци. I хоча в У краш  вже д1ють загально- 
осви'Ш навчальш заклади, де б1блютеки трансформовано в шкшьш 
б1блютечш шформащйш центри, що мають певш мультимедшш 
ресурси й вихщ в 1нтернет, а ще бшыне таких заклад1в розпочинае
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або плануе розпочати роботу в цьому напрям1, ус1 щ процеси до 
останнього часу мали переважно стихпший характер, не було 1х 
координацп на державному й галузевому р1внях. Потреби шкшьних 
б1блютек у новп"Шх шформащйно-комушкащйних технолопях не 
враховувалися в нащональних \ галузевих програмах.

3  метою реф ормування роботи б1блютек З Н З  за допомо- 
гою комп’ютеризацп, для шдвищення 1хньо1 рол1 у навчально- 
виховному процеа, створення умов, як1 сприятимуть наближенню 
р1вня навчання до кращих европейських \ св1тових стандарпв, 
задля забезпечення умов для творчого пошуку вчител1в, штелек- 
туального й духовного розвитку учшв науковцями ДН П Б Украши 
¿м. В. О. Сухомлинського була розроблена, а рш енням Президп 
Академи педагопчних наук Украши затверджена «Концепщ я 
ш форматизаци мереж1 б1блютек загальноосв1тшх навчальних 
заклад1в Украши» [2]. Актуальшсть Концепцп зумовлена реал1я- 
ми становления нових цшностей \ нових форм оргашзаци життя 
в сучасному свш , процесами глобально! шформатизаци о свтг , 
ширшим гумаш тарним розумш ням завдань о с в т г , процесом 
створення ново! школи сучасного типу. Прюритетними напрямами 
реал1заци положень Концепцп е комп’ютеризащя б1блютек загаль- 
ноосвгопх навчальних заклад1в, створення на 1хшй баз1 б1блютечно- 
шформащйних ресурсних центр1в.

Реал1защя принцишв шформатизаци шкшьних б1блютек спри- 
ятиме забезпеченню конститущйних прав громадян на вшьний 
доступ до шформаци, втшенню европейських стандарта освтг, 
зд тсн ен н ю  щей, викладених у Машфест1 шкшьних б1блютек 
Ю НЕСКО [4]. Як наслщок, посилиться 1хня роль у повнощнно- 
му шформащйному забезпеченш користувач1в, прискориться 1х 
штегращя у свиовий шформащйний проспр. Це сприятиме пщ- 
вищенню р1вня загально! середньо! о с в т г  в нанпй державу збага- 
ченню духовного життя учасниюв навчально-виховного процесу 
прискоренню штеграци Украши до европейського та св1тового 
сшвтовариства. Саме шкшьна б1блютека, представляючи одну 
з початкових ланок у систем! неперервно! освтг, отримуе зараз 
ушкальний шанс пщняти свш престиж, змщнити статус шкшьного 
б1блютекаря за рахунок перетворення б1блютеки на окремий центр, 
у якому учш отримують особливу -  шформащйну -  пщготовку: 
опановуватимуть знания й умш ня оргаш заци шформащйного
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пошуку як за допомогою традищйно! (ручно!), так 1 нсштньо1 

шформащйно! технологи, анал1зу Й синтезу знайдено! шформацп, и 
штерпретацп, критичного ощнювання, сприйматимуть технолопю 
самостшно! пщготовки необхщних у ход! навчання шформащйних 
продукпв. Пщготовка шдростаючого поколшня до життя в сусшль- 
ств1 знань -  нова м ю я  шкшьно! б!блютеки.

Загальновщомо, що вчитель навчае до тих шр, поки сам впить
ся, 1 вчиться, поки вш живе. I майстром педагопчно! пращ вш стае 
не тшьки за зд1бностями, покликанням, освиою, але й завдяки 
тому, що творчо перепрацьовуе й вбирае наявний кращий досвщ 
педагопчно! роботи. При свой! завантаженост! й напруженост1, 
учитель часто вимушений задовольнятися п ею  проф естн ою  
лиературою, яка е в б1блютещ школи, де вш працюе. У даний час 
практичш дп вчителя для реал1зацп програми оновлення системи й 
змюту о св т г  вимагають значного обсягу шформацп. Тому шкшьш 
б1блютеки стали важливою складовою викладання й навчання, 
центральним ресурсом школи, оскшьки обслуговують педагопв 1 
учшв вщповщно до !хшх об’ективних шформащйних потреб. Сам! 
вчител1 вщзначають необхщшсть оргашзаци сучасно! системи 
шформащйно-педагопчно! служби, популяризування ново! мето
дично! лиератури, ново! науково! шформацп.

Виконання основних завдань, яю  постають перед сучасними 
шкшьними б!бл!отеками, можливе лише з реоргашзащ ею !х у 
шк!льн! б!бл!отечно-!нформац!йн! центри (Б1Ц), що здтсню ва- 
тимуть яккн е й всеб!чне !нформац!йне забезпечення навчально- 
виховного процесу. Саме в них реал!зуються нов! форми оргаш- 
зацп  п!знавально!, ком ун!кативно! та креативно! (творчо!) 
д!яльност! вс1х и користувач!в. У т а к т  б!блютещ школяр! при- 
лучаються до зовим нового виду д!яльност! -  роботи з вербальною 
та образною шформащею (вщео-, ауд!о-, граф!чною, символ!чною, 
текстовою). Це пщтверджуе досвщ роботи шкшьного Б1Ц, ство- 
реного на баз! шкшьно! б!бл!отеки З Н З  № 277 м. Киева [5]. Учи- 
тел! тут не тшьки отримують нову л!тературу. Для них створю- 
ються умови для шдивщуального перегляду, оц!нювання й вщ- 
бору мультимедшних засоб!в навчання, необхщних безпосередньо 
на уроках або в позакласнш робот!! для створення умов для твор
чо! д!яльност! вчителя. На баз! шкшьного Б1Ц проводиться уроки, 
що потребують шдивщуально! та групово! роботи з р!зномаштни-
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ми засобами шформаци. Для виконання поставлених перед ними 
завдань, шкшьш Б1Ц повинш мати фонди пщручниюв, додатково! 
л1тератури, допом1жно1 навчально! продукци р1зного ступеня 
складноси для учшв на традищйних та електронних ноиях. Вони 
мають штегрувати всю мультимедШну навчальну продукщю, що 
надходить до загальноосвп'шх навчальних заклад1в або створю- 
еться в них, забезпечувати 1х обл1к, належне збер1гання та надан- 
ня у користування. Кр1м того, Б1Ц мають надавати доступ та 
забезпечувати нав1гащю в 1нтернетг На жаль, таких приклад1в 
перетворення шкшьних б1блютек на б1блютечно-шформащйш 
центри в Укра!ш поки що дуже мало.

У ход1 перетворення шкшьних б1блютек на б1блютечно-шфор- 
мащйш центри часто постае питания: з чого слщ починати? Серед 
найпоширешших вщповщей слщ назвати автоматизащю традищй- 
них б1блютечних технологи!, наприклад:
• створення власних \ зведених електронних каталопв \ баз даних, 

у тому числ1 на корпоративних засадах, з використанням лщен- 
зованих автоматизованих шформащйно-б1блютечних систем, 
яю  пщтримують МАРК-формати;

• оформления автоматизовано! передплати на перюдичш видання;
• оргашзащя в1ртуальних книжкових виставок;
• комп’ютерний обл1к користувач1в;
• виконання замовлень за МБА, електронна доставка документа 

тощо.
Кр1м того актуальними е:

• надання доступу до св1тових ш формащ йних ресурсов через 
1нтернет;

• створення власних повнотекстових баз даних;
• розроблення веб-сайта \ надання доступу до власних шформа

щйних ресурав б1блютек.
Слщ зауважити, що послщовшсть у впровадженш 1КТ визна- 

чаеться винятково зважаючи на потреби б1блютеки та и користу- 
вач1в з урахуванням матер1альних, фшансових, кадрових та шших 
можливостей. Зупинимося на деяких напрямах упровадження 1КТ 
у практику роботи шкшьних б1блютек.

Образ сучасно1 б1блютеки формуеться на основ1 нових техноло
ги!, коли б1блютекар1 усвщомили неможливють реал1заци нового 
сощального замовлення старими методами. Стр1мкий розвиток
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науки й техн1ки у сфер1шформащйних технологи! надали б1бл!о- 
тещ засоби його виконання. Одним ¿з таких ключових pinieHb став 
електронний каталог. Електронний каталог -  це машинозчитува- 
ний б1блютечний каталог, який працюе в режим1 реального часу 
й надаеться в розпорядження користувачам засобами локально! 
мереж1 або 1нтернету. BiH розкривае склад i змют фонду друкова- 
них, електронних i аудюв1зуальних докуменпв, забезпечуе вшьний 
доступ до шформащйних pecypciB б1блютеки й слугуе для реаль 
зацп багатоаспектного шформащйного пошуку. ЕК поеднуе в co6i 
функцп абеткового, систематичного й предметного каталопв. ЕК 
призначений для шформащйного пошуку й вщбору докуменпв, 
необхщних для науково!, практично! або навчально! д1яльност1, 
вщображення та зберпання шформаци як про кожний документ у 
щлому, так i про його частини. BiH сприяе повному та оперативному 
задоволенню шформащйних запипв i створенню шформащйного 
комфорту для користувач1в б1блютеки; надае користувачам необ- 
хщну допомогу шд час самостишого пошуку через навпащ йш  
послуги в шформащйному npocTopi, пщказки, дружнш штерфейс; 
забезпечуе захист шформащйних pecypciB б1блютеки, охорону 
авторських прав та штелектуально! власиоси вщ несанкцюнова- 
ного доступу, перекручення та знищення шформаци.

У nporpaMi Ю НЕСКО «1нформащя для Bcix>> наголошуеть- 
ся, що «ш формащ я й знания е величезним загальнолюдським 
завоюванням». Щоб сприяти р1вноправному доступу до ш фор
маци максимального числа людей, програма пропонуе, зокрема, 
«розширювати сферу д1яльност1 юнуючих професпших та шсти- 
тущйних шфраструктур, таких як б1блютеки, apxien, сусшльш 
центри тощо>> [7]. Усшшне досягнення nie'i мети можливе тшьки 
з упровадженням у б1блютечну практику нових метод1в роботи 
з використанням  ш ф орм ащ йно-ком уш кащ йних тех н о л о гт , 
серед яких одне з найваж ливш их м кць посщае корпоративна 
каталопзащ я. Нагадаемо, що корпоративна каталопзащ я -  це 
процес створення каталопзащ йних зап и ав  докуменпв зусилля- 
ми декшькох колектив1в. Каталопзащ я е невщ’емною частиною 
б1блютечно1 справи з часу и виникнення. Упродовж стор1ч вона 
здшснювалася б1блютекарями вручну шляхом створення картко- 
вих або друкованих каталопв. 3  появою та широким розповсю- 
дженням комп’ютерно! техшки стала можливою автоматизована
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каталопзащ я. Але лише в 90-т1 роки XX ст. з ’явилася можливють 
здшснювати корпоративну каталопзащю, тобто розподшяти и м1ж 
р1зними б1блюграфуючими установами, переважно б1блютеками. 
У даний час, як вважае бшышсть фах1вщв у галуз1 б1блютечно1 
справи, корпоратившсть виступае провщною тенденщею розви- 
тку б1блютечно-шформащйних систем \ техн ологт. Розвиток 
корпоративних б1блютечних проекНв мае призвести до того, що 
б1блютеки будуть сшльно:
• створювати зведеш електронш каталоги через розподш опра- 

цю вання нових надходжень (одноразове, без дублю вання 
робп\ опрацювання вс1х докуменНв, яю надшшли в будь-яку 
б1блютеку корпораци, та багаторазове й багатовидове вико- 
ристання створених б1блюграф1чних запиив у ам а учасниками 
корпораци);

• здшснювати ретроконвераю  карткових каталопв або ретро- 
каталопзащю;

• створювати повнотекстов1 бази даних (електронш б1блютеки) 
переведениям сво1х фонд1в в електронну форму, доступну для 
вщдалених користувач1в;

• оргашзовувати й пщтримувати служби електронно! доставки 
документа;

• штегрувати корпоративш ресурси у св1товий шформащйний 
проспр;

• рекламувати створювану шформащйну продукщю та послуги, 
що надаються.
Побудова корпоративно! шформащйно1 мереж1 може здшснюва- 

тися на основ1 розподшеного збереження ресурав \ доступу до них 
з використанням единих п ротот/ив  обмшу, а також централ1зова- 
ного збереження, що передбачае збирання й розмщ ення ресурав 
на одному з сервер1в корпораци. Перш шж вирш увати, як пови
нна бути побудована корпоративна мережа, необхщно врахувати 
ряд об’ективних \ суб’ективних умов: територ1альне розмщ ення; 
наявшсть необхщно! кш ькосп квал1ф1кованих кадр1в; наявшсть 
надшних телекомушкацш, техшчних засоб1в для опрацювання й 
збереження шформаци; наявшсть ресурав, 1х обсягу, актуальное^ 
тощо; р1вень використання в практищ роботи б1блютек стандарта 
\ комушкащйних формата; стан упровадження 1КТ у практику 
роботи б1блютек, вщповщшсть сучасним потребам кооперування
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шформащйних систем автоматизацп б1блютечних процеав, як1 
використовуються в б1блютеках [3].

Окремо взята б1блютека в сучасних умовах та з урахуванням 
сучасних шформащйних потреб не може повноцшно функцюнува- 
ти як центр шформаци, що дае ряд реальних 1 обгрунтованих пере- 
думов для створення единого шформащйного простору в рамках 
б1блютечного сшвтовариства. Серед них: потреба в усеб1чному й 
повному доступ! до наявних шформащйних ресурав; постшне та 
швидке зростання обсяпв шформащйних ресурав 1 вщсутшсть 
можливостей в однш оргашзацп задовольнити в а  шформащйш 
потреби сво1х користувач1в, маючи тшьки сво! бази даних, фонди 
тощо; розвиток шформащйних 1 телекомушкащйних технологи!, 
шдвшцення вимог до пщготовки обслуговуючого персоналу. Осо
бливо актуальна проблема кооперування для мереж1 освп'янських 
книгозб1рень, переважна бшышсть яких (близько 22 тисяч) -  
шкшьш б1блютеки. Схожють фонд1в, недостатне фшансування 1х 
поповнення, низький профеайний р1вень пращ вш ш в шкшьних 
б1блютек та шни чинники спонукають до об’еднання зусиль у 
питаниях каталопзування для полшшення якосп обслуговування 
користувач1в та ефективного використання наявних ресурав.

Поступово штернетизащя охоплюе все бшыне б1блютек, 1 сьо- 
годш саме б1блютечний сегмент 1нтернету стае одним з найбшын 
шформащйно насичених у мереж1, а б1блютеки формують його 
змютову основу. Б1блютеки в 1нтернет1 представлен! електронними 
каталогами, б1блюграф1чними 1 повнотекстовими базами даних, роз- 
ташованими на веб-сайтах тощо. Отже, за допомогою 1нтернету -  вщ- 
критого шформащйного середовища, в якому встановлено загальш 
правила й стандарти для в ах  проекпв, що вщ крип для вшьного 
доступу, -  б1блютеки отримали можливють надавати сво! матер1али 
одночасно тисячам користувач1в у р1зних крашах св1ту. Тобто, б1блю- 
течш заклади стали активними складовими процесу шформащйного 
виробництва, яке працюе на потреби таких нових явищ у сусшльному 
житп, як «наука без кордошв» 1 «освиа без кордошв».

Сьогодш одшею з ключових прикмет нашого часу е розвиток 
електронних ресурав б1блютек. Електронш б1блютеки не е альтер
нативою традищйним б1блютекам, так само, як 1 технолопям авто
матизацп б1блютечних процеав. Електронна б1блютека -  явище 
значно ширше, шж сама б1блютека, 1 в найбшын загальному сена
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означав розподшену сукупшсть електронних ресурав, об’еднаних 
загальною щеолопею доступу. Для б1блютек розвиток цього напря- 
му означав передуам:
• створення р1зномаштних власних шформащйних продукта;
• сканування й формування частини свое! колекцп в електро- 

нному вигляди и оргашзащю;
• обслуговування локальних \ вщдалених користувач1в.

У XXI ст. людсыса цивг/изащя вступила в нову шформащйну 
епоху свого розвитку, що характеризуется:
• швидким розповсюдженням шформащйних технолопй;
• забезпеченням вшьного (у тому чис./и вщдаленого) доступу 

користувач1в до електронних ресурав;
• принципово новим р!внем отримання й узагальнення знань, 1х 

поширення й використання.
Ш ироке впровадження сучасних ш формащ йних техн ологт  

у б!блютечну справу створюе нов!, уш кальш  можливост! для 
актившш ого й ефективш ш ого розвитку економжи, по./птики, 
держави, науки, о с в т г , сощ ально! свщомост!, що сприятиме 
ф ундаментальним змш ам практично в устх сферах людсько! 
д1яльноста Уже абсолютно очевидна визначальна роль ново! 
б!блю теки в розвитку сусш льства. Достатньо зрозумш ими е 
техш ко-технолопчш  аспекта д1яльност! б!блютек в ш форма- 
щ йну добу, очевидно й зростання сощально!, гумаш тарно! й 
освИньо! функщ й б!блютеки, як \ збереження й використання 
найщншшого друкованого фонду.

Потужна електронна, шформащйна шдустр!я не змете, а навпа- 
ки шдвшцить новий статус друкованого документа, але документа 
необхщного, який е частиною наукового, культурного, освинього 
надбання та спадку. I тут доречно згадати вис./пв И алтського  
письменника минулого сто./иття Джузеппе Лампедузи: «Усе мае 
змшюватися, щоби все залишалося по-старому>>.
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ЯКГСТЬ ВЕБ-ПРЕДСТАВНИЦТВА Б1БЛЮТЕК 
ПЕДАГОГ1ЧНИХ УН1ВЕРСИТЕТ1В УКРАШИ 

В1НТЕРНЕТ1
У статп проаиа.шзоваио сучасний р1веиь шформатизаци б1блютек 

вищих педагопчних навчальних заклад1в, зокрема розгляиуто сайти Ме- 
.штопольського державного педагог1чиого ушверситету, Териоп1льського 
иац1оиальиого педагопчиого ушверситету ¿меш В. Гиатюка, Нац1оиальиого 
педагопчиого ушверситету ¿меш М. П. Драгоманова, а також Державно! 
иауково-педагопчио1 б1б.шотеки ¿меш В. О. Сухомлинського та ряду шших, 
вщзиачеио позитиви1 якост1 сайпв та 1хш иедолжи.
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терш, б'юл'ютека вищого навчального закладу.
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