
ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2014. N9 1

ІНФОРМАЦІЙНІ
УДК 025.4.036:004.65:025.343.11-044.64

Наталія Зоріна,
науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів і 

' і  організації каталогів ДНГІБ України імені В. О. Сухомлинського

База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки  "  

електронного каталогу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського
У статті розглядається питання щодо створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик 

з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Держ авної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського, розкривається його значення для формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу, а 
також  створення авторитетного файлу "Предметні заголовки".
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Формування і розвиток повноцінного інформаційного 
ресурсу з питань освіти й науки є важливим завданням су
часної наукової бібліотеки. Науково-інформаційне забезпе
чення інноваційного розвитку освіти, науки, фахових потреб 
науковців і практиків освітянської галузі України, сприяння 
здійсненню наукових досліджень у галузі педагогіки та пси
хології, упровадження у практику роботи навчальних закла
дів досягнень науки —  головна мета діяльності Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухо
млинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), яка 
за своїми функціями й завданнями є не тільки головною 
бібліотекою вітчизняної освітянської галузі, а й галузевим 
інф ормаційним, науково-методичним і координаційним 
центром. Зокрема, на шляху до реалізації поставленої мети 
пріоритетним і актуальним завданням є формування на її 
базі інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (ІГ1Р) 
з питань освіти, педагогіки та психології на засадах коопе
рування з провідними книгозбірнями мережі освітянських 
бібліотек [10].

У процесі формування електронних каталогів (ЕК) і баз 
даних (БД) у бібліотек виникає потреба в обміні інформа
цією —  поширенні своїх бібліографічних записів (БЗ) і вико
ристанні інформації, нагромадженої іншими бібліотеками 
шляхом упровадження різних форм кооперативної співпраці. 
Розвиток корпоративних мереж, упровадження таких форм 
міжбібліотечної взаємодії, як створення зведених електрон
них каталогів, обмін бібліографічними базами даних, взаєм
не надання бібліотеками доступу до своїх інформаційних 
ресурсів потребують ведення автоматизованої каталогізації 
в єдиному форматі з дотриманням спільних для всіх правил 
каталогізування, зокрема використання нормативних, ін
структивних і методичних матеріалів з питань індексування. 
Одним із головних показників якості масивів бібліографіч
ної інформації, створених із використанням автоматизова
них бібліотечних інформаційних систем (АБІС), є ступінь 
стандартизації під час формування основних полів бібліо
графічних записів (БЗ), у тому числі пошукових. В умовах 
кожної окремої бібліотеки питання стандартизації вирішуєть
ся шляхом створення й використання низки довідників 
різної структури, що м істять нормативну інф ормацію  —  
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нормативних баз даних. На жаль, у різних книгозбірнях за
стосовується не тільки різне програмне забезпечення для 
ведення електронних каталогів (ІРБІС, УФД-Бібліотека, 
МАЛС-8<ЗЬ та ін.), а й різні формати подання баз знань, 
необхідним елементом яких є різні мови індексування (мови 
класифікаційного типу, дискрипторні тощо), а також і різні 
методики змістовного опрацювання документів, що істотно 
впливає на ефективність обміну інформацією, ускладнює 
доступ до неї віддалених користувачів. Тому в процесі інтег
рування інформаційних ресурсів різних бібліотек на корпо
ративних засадах виникає проблема уніфікування зазначе
них нормативних баз даних з метою забезпечення доступу 
до об'єднаних інформаційних ресурсів. У зв'язку з цим вели
кого значення набуває уніфікація в предметизації, а саме: 
розроблення загальних принципів предметизації, удоскона
лення інформаційно-пошукової мови (ІПМ) предметизації й 
створення авторитетних файлів (АФ) предметних рубрик 
[2, 8, 15].

Питання предметизації документів і створення автори
тетних файлів предметних рубрик в електронних каталогах в 
Україні та зарубіжних країнах досліджували В. Суворова 
[13], Ю. Селіванова [5, 11], В. Войскунський [11]; М. Чегри- 
нець [14], Н. Стрішенець [12], А. Муктепавел [7], Т. Масху- 
лія [5] та ін. Досвід бібліотек у створенні АФ предметних 
рубрик описано в джерелах [3, 5, 7, 9, 11, 14, 15]. Проблема 
уніфікації й стандартизації, авторитетного контролю в пред
метизації розглядається в працях Т. Масхулії [5, 6], І. Ан
тоненко [1], Я. Юрченко [15] та ін. Історія авторитетного 
контролю досліджувалась у роботах В. Суворової [13],
Н. Стрішенець [12], А. Муктепавел [7], С. Коваленко [4].

Створення галузевого авторитетного файлу предмет
них рубрик з питань освіти, педагогіки та психології, розпо
чате в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, є першою в 
Україні спробою вироблення такого інформаційного продук
ту і першим кроком на шляху до уніфікації в предметизації 
документів у процесі корпоративної взаємодії освітянських 
бібліотек. Ця робота проводилася фахівцями відділу науко
вого опрацювання документів і організації каталогів у ході 
виконання наукового дослідження за темою "Теоретичні та 
науково-практичні аспекти створення інтегрованого галу
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зевого інформаційного ресурсу в Держ авній науково-пе- 
дагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського" 
(науковий керівник —  кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, директор ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського П. Рогова).

Актуальність роботи зумовлена необхідністю активі
зації формування ІГІР з питань освіти, педагогіки та психо
логії за рахунок упровадження кооперативних форм спів
праці. Зокрема використання авторитетного файлу "Предмет
ні заголовки" (АФ "ПЗ") у процесі формування ІГІР сприя
тиме уніфікації у веденні записів в ЕК як у межах однієї 
бібліотеки, так і в умовах міжбібліотечної взаємодії, особ
ливо кооперування діяльності бібліотек, створення зведених 
баз даних, обміну бібліографічними записами тощо.

Метою  дослідження є формування бази даних автори
тетного файлу "Предметні заголовки" для забезпечення мак
симальної точності, конкретності, чіткості в процесі предме- 
тизації документів, розкриття їх змісту, а також для досяг
нення максимальної ефективності тематичного пошуку (ТП) 
в електронних каталогах (базах даних).

Завданням цієї статті є висвітлення особливостей ро
боти у цьому напрямі, здійснюваної фахівцями ДНПБ Украї
ни ім. В. О. Сухомлинського. Упровадження інформаційних 
технологій у процес каталогізації документів значно розши
рює й спрощує можливості всіх видів пошуку, зокрема зрос
тає актуальність предметного введення і знаходження інфор
мації в ЕК. Автоматизація процесів каталогізації та можли
вість здійснювати у БД ТГІ призвела до необхідності смис
лового опрацювання документів, упровадження й викорис
тання інформаційно-пошукових мов (ІПМ) предметного 
типу [8— 9]. Оперативність і повнота пошуку інформації 
залежить від якості формування пошукового образу докумен
та (ПОД), адекватного відображення його змісту в інформа
ційно-пошуковій системі (ІПС).

Якість опрацювання документів має забезпечувати мак
симум можливостей ЕК для релевантного пошуку і вико
нання різних запитів, задоволення інформаційних потреб 
користувачів —  зміст документа, знайденого в результаті 
цього, має відповідати змісту інформаційного запиту. А це 
означає, що зростають і вимоги до лінгвістичного забезпе
чення ІПС.

Електронна каталогізація, зберігаючи основні принци
пи традиційного опрацювання документів, надає більше 
можливостей для використання предметизаційної ІПМ. Це 
пов'язано з тим, що в електронному середовищі питання 
щодо обсягу та кількості термінів індексування втрачає 
свою актуальність. У машиночитних ІПС є можливість при
своїти документу більшу кількість предметних рубрик (ПР), 
що сприяє глибшому, точнішому, адекватнішому розкриттю 
його змісту. Кожна ПР є закінченою думкою й дає точну 
інформацію про документ, а їхній комплекс з усіма підзаго
ловками —  можливість розкрити предмет багатоаспектно, 
що забезпечує точний результат і мінімум інформаційного 
шуму в процесі пошуку потрібної теми [9].

Мова ПР є ефективним засобом індексування й пошу
ку інформації лише за наявності єдиної системи предмети- 
зації і стандартизованого словника предметних рубрик, 
представленого в ЕК у формі авторитетного файлу.

Авторитетний файл предметних рубрик (АФ ПР) —  
це машиночитний список, що містить сукупність авторитет
них, посилальних і довідкових записів, у яких представлено 
всю необхідну інформацію про точки доступу: їх усталена 
форма; варіантні форми; взаємозв'язки різних форм точок 
доступу між собою, кодована інформація про них і про за
пис загалом; примітки, що належать до точки доступу (на
приклад, пояснення термінів, історичні довідки тощо); відо
мості про установу, яка відповідає за складання запису) то

що. АФ ПР дає можливість проводити глибокий і результа
тивний пошук в ЕК, забезпечує його повноту та точність і 
використовується як контролюючий словник в організації 
тематичного доступу до БЗ документів.

Оскільки процес предметизації є досить суб'єктивним, 
дотримання загальних правил і проходження визначених 
етапів стають обов'язковими. Необхідність додержання 
принципу уніфікації заголовків бібліографічних записів 
спричинила виникнення спеціальної інформаційної техноло
гії її забезпечення. Такою технологією й став авторитет
ний/нормативний контроль. Він дає змогу;

—  забезпечити якість наукового опрацювання доку
ментів;

—  уніфікувати введення інформації, у результаті чого 
досягається одноманітність уведення, скорочується кіль
кість помилок;

—  зменшити суб'єктивні дії предметизатора;
-— прискорити опрацювання документів, оскільки по

трібні елементи беруться з авторитетного запису, а не уво
дяться кожного разу заново;

—  здійснювати релевантний пошук у базах даних.
Основним типом запису в АФ "ПЗ" є авторитетний/нор-

мативний запис (АЗ), представлений у машиночитній формі, 
що містить інформацію про прийняті (затверджені) заголовки 
предметних рубрик. Окрім прийнятого заголовка, до АЗ мо
жуть бути включені варіантні форми заголовків, посилання, 
довідки, примітки каталогізатора, індекси УДК, ББК та інша 
додаткова інформація, що його характеризує, або авторитет
ний запис у цілому. Сукупність АЗ утворює авторитетний/нор
мативний файл.

АФ "ПЗ" має відповідати вимогам, які висуваються до 
всіх інформаційно-пошукових мов, а саме:

-—  повно і точно передавати зміст, а в разі необхід
ності —  форму і призначення документів, відображених в ЕК;

—  забезпечувати однозначність тлумачення термінів 
індексування;

—  допускати багатоаспектне індексування;
—  допускати внесення змін (доповнень і виправлень);
—  забезпечувати достатню простоту й зручність ін

дексування, інформаційного пошуку і ведення ЕК;
—  відображати сучасний стан терміносисгеми у галузі 

освіти, педагогіки, психології та суміжних дисциплін.
Підготовчим етапом формування бази даних авторитет

ного файлу "Предметні заголовки" у САБ "ІРБІС64" ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського було розроблення фахів
цями відділу наукового опрацювання документів і організа
ції каталогів методичних рекомендацій "Предметизація до
кументів з питань освіти, педагогіки та психології", праця 
над якими продовжувалася протягом 2009— 2012 рр. На базі 
цих рекомендацій у 2013 р. було підготовлено практичний 
посібник з однойменною назвою, де викладено основні тео
ретичні та практичні засади ручної й автоматизованої пред
метизації різних типів і видів документів на різних носіях 
інформації, а також розглянуто специфічні особливості пред
метизації документів у галузевому аспекті. Н евід'ємною  і 
надзвичайно важливою складовою  документа є "Словник 
предметних заголовків". Це перша спроба створення вітчиз
няного галузевого україномовного словника для предмети
зації документів з питань освіти, педагогіки, психології та 
суміжних галузей знань, у якому зібрані терміни зазначеної 
тематики і на основі якого можна здійснювати індексування 
документів для організації електронних каталогів і пошук 
необхідної інформації. Словник є базовим для формування 
авторитетного файлу "ПЗ" ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухо
млинського.

Наступним кроком до створення АФ "ПЗ" стало розроб
лення у 2012 р. інструкції "Формування бази даних автори-
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тетного файлу "Предметні заголовки" електронного катало
гу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського", що регла
ментує технологічний процес формування бази даних АФ 
"Предметні заголовки" у режимі автоматизованого опрацю
вання документів для організації електронного каталогу. 
В інструкції детально описано технологію формування A3, 
визначено список необхідних полів і цідполів, розкрито 
їхній зміст, а також описано технологію редагування A3. 
Зокрема, у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за ви
значеною технологією окремо створюються авторитетні 
записи для тематичних предметних рубрик у БД ",Предметні 
заголовки", а також для предметних рубрик, присвячених 
особам і організаціям у відповідних БД: АФ  "Індивідуальні 
автори", АФ  "Колективні автори".

У машиночитних 1ПС, зокрема у САБ "ІРБІС", автори
тетні записи предметних рубрик, окрім основного прийнято
го заголовку ПР (з підзаголовками або без них) містять по
силання й довідки, в яких зазначаються неприйняті форми 
предметних заголовків, а також зв'язані предметні рубрики 
різних видів ("Предметна рубрика", "Ім'я особи", "Назва 
організації") з посиланнями на основну прийняту форму 
заголовка ПР; інформаційні примітки, індекси УДК і ББК та 
інша інформація, що характеризує зазначену рубрику.

Для уникнення невиправданого збільшення обсягу БД, 
підвищення рівня уніфікування й зменшення інформаційно
го шуму було ухвалено методичне рішення щодо створення 
у БД АФ "ПЗ" переважно однорівневих записів без викорис
тання тематичних, географічних, хронологічних і формальних 
підзаголовків. Підполя "Тематичний підзаголовок", "Гео
графічний підзаголовок", "Хронологічний підзаголовок" і 
"Формальний підзаголовок" заповнюються каталогізатором 
безпосередньо під час опрацювання документів із викорис
танням відповідних словників у процесі формування ПР після 
уведення предметного заголовка через AUTHORlTY-файл. 
Авторитетні записи в БД АФ "ПЗ" створюються винятково з 
використанням "Словника предметних заголовків", україн
ською мовою, з дотриманням норм сучасної орфографії.

Уся інформація щодо предметного заголовка уводить
ся у відповідні поля і підполя авторитетного запису. Заголо
вок тематичної предметної рубрики зазначається в полі 
210: "Основна (уніфікована) предмет на рубрика". Якщо 
предметний заголовок, на який формується A3 в АФ "ПЗ", 
має варіантні форми (інші форми написання, синоніми, ін
вертовану форму, абревіатуру тощо), A3 створюється тільки 
для прийнятого ПЗ. Усі інші варіантні форми ПЗ вважають
ся неприйнятими і не можуть бути заголовками інших A3. 
Неприйняті ПЗ відображаються в полі "410: Посилання 
"див.". Самостійні A3 в АФ "ПЗ" для варіантних (неприйня- 
тих) форм ПЗ не створюються. Таким чином, використання 
АФ "ПЗ" дає змогу вирішити такі проблеми, як усунення 
синонімії, омонімії, полісемії.

До прийнятого ПЗ, зазначеного в полі "210: Основна 
(уніфікована) предметна рубрика", зазначаються також по
в'язані ПЗ, до яких робляться посилання в полі "550: Поси
лання "див. також " (Предметна рубрика)". Для кожного із 
пов'язаних прийнятих ПЗ потрібен самостійний авторитет
ний запис у БД АФ "ПЗ". Після збереження запису вся інфор
мація з поля "550: Посилання "див. також  (Предметна руб
рика)" автоматично переноситься в поле "510: Посилання 
"див. також " (Зв'язані основні предметні рубрики)", а поле 
550 знищується. Надалі інформація щодо пов'язаних прий
нятих ПЗ відображається в полі 510.

Для точніш ого пояснення зв 'язку між основним 
прийнятим ПЗ у полі 210  і пов'язаними прийнятими ПЗ у 
полях 550 (510), якщо посилання "див. також " не розкри
ває зв'язок між предметними заголовками в A3 достатньо

повно, використовується поле 305: "Текстова посилаль
на приміт ка "Див. т акож ”:

—  для зазначення ієрархічних зв'язків між основним і 
пов'язаними ПЗ;

—  для зазначення зв'язків між ПЗ, якщо пов'язані ПЗ 
не мають чітко визначених ієрархічних відносин з основним 
прийнятим ПЗ;

—  якщо до основного ПЗ є одночасно кілька видів по
силань "див. також";

—  у випадку зміни термінології, наприклад, коли 
прийнятий заголовок з певного часу не використовується як 
застарілий, а вживається інший, сучасніший.

У поле 300 "Інформаційна примітка" записується 
будь-яка інформація шодо заголовка: історична довідка; 
пояснення значення терміна тощо, вона відображається в 
повному A3 і може бути використана каталогізатором як 
допомога в процесі визначення ПР.

Крім того, авторитетний запис містить відомості:
—  про установу, відповідальну за складання запису —  

у полі 801 "Джерело складання запису";
—  про дати складання або редагування A3 і особис

тий код каталогізатора —  у полі 907 "Систематизатор, дата".
Інші поля визначено як факультативні для заповнення.
У процесі предм етизації документів для того, щоб 

ввести предметний заголовок, потрібно скористатися підпо- 
лем "Введення через AUTHOPJTY-файл" у полі 606 "Пред
метна рубрика". Таким чином, повний авторитетний запис 
на тематичну предметну рубрику, який відкривається ката
логізатору, має такий вигляд і містить (рис.):

—  прийнятий предметний заголовок;
—  варіантні (неприйняті) ПЗ, від яких до прийнятого 

ПЗ робляться посилання "див.";
—  пов'язані прийняті ПЗ, до яких від прийнятого ПЗ 

робляться посилання "див. також";
—  довідкову інформацію та примітки щодо прийнято

го заголовка.

Щ Запись полностью - H  x l
основной
РвЯННЙНННЯЯНМЯВЯШЯННИЯЯШНННИЯВМВЯЯНВИЯЯМВ
Д Р У ГИ Е  ФОРМЫ 
Г "  Д итяч і садки 
Г Я  ела 
СВЯЗАННЫ Е
|~ Дошкільні навчальні заклади сімейного типу 
[“ "Центри розвитку дитини 
Г ”'Будинки дитини 
Г "  Д итяч і будинки 
І Ясла-садки

А в то р и те т н а я  зап и сь  на П РЕД М ЕТН Ы Е РУБРИКИ fil
Дошкільні навчальні заклади 

см .такж е:

1 Дош кільні навчальні заклади сімейного тип у

2.Центри розвитку дитини

3.Будинки дитини

4 Д и тя ч і будинки 4
5Яслв-садкм

Н еп р и н яты е  ф о р м ы  п р е д м е т н о й  руб р и ки
1 Д и тя ч і садки

2.Я сла

П р и м е чан и е : Навчальні заклади, що забезпечують реалізацію права дитини на 
здобуття дошкільної освгги, І  фізичний, розумовий і духовний розвиток, соц іальну адаптацво та 
готовн ість продовжувати о св іту V  :

Ф о р м а т  IATH RSW  - Предметная рубрика -  тем атическая лі

Переход в  словарь  1 Выход

Рис. Авторитетний запис повністю 
У процесі роботи над "Методичними рекомендаціями" 

та "Інструкцією" у 2012 р. в експериментальному режимі 
було розпочато створення авторитетних записів у БД АФ
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"Предметні заголовки" ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухо- 
млинського з метою опробування технології формування A3 
і з'ясування нюансів процесу й проблемних моментів, а з 
2013 р. уже в робочому режимі з використанням відредаго
ваного "Словника предметних заголовків", а також відбулося 
редагування раніше зроблених A3. Станом на 01.10.2013 р. 
оформлено 28 повноцінних авторитетних записів з відповід
ними посиланнями і довідковою інформацією, а ще 40 заго
ловків, які сформувались у результаті посилань від прийня
тих ГІЗ, потребують доопрацювання й створення самостій
них записів.

Проблеми, що виникли під час формування АФ "ПЗ", 
переважно пов'язані з можливостями проірамного забезпе
чення "ІРБІС" і мають суто технічний характер. Наприклад, 
для формування посилань "див. також" (поле 550) від основ
ного прийнятого ПЗ до пов'язаного прийнятого ПЗ у вбудо
ваному словнику передбачені значення лише для ієрархіч
них відносин типу " вуж че/ширше поняття" (h/g). Якщо 
пов'язані прийняті ПЗ не мають чітко виражених ієрархіч
них відносин з основним ПЗ, але близькі за тематикою до 
основного ПЗ або мають асоціативний характер, спеціальні 
позначки для них відсутні. У таких випадках доводиться 
використовувати одну з уже зазначених позначок (що є не 
дуже коректним), а в полі 305 записувати уточнювальні 
пояснення до цих посилань.

На жаль, у САБ "ІРБІС" не передбачено встановлення 
зв'язків між основним ПЗ (поле 210) і словником "Персона
ли", базами даних АФ "Індивідуальні автори", АФ "Колек
тивні автори", які б давали можливість робити посилання 
від основного ПЗ безпосередньо на відповідний запис в АФ  
"1А", АФ  "КА", "Персоналіях".

Висновки і перспективи. Розвиток корпоративних ме
реж, упровадження таких форм міжбібліотечної взаємодії, 
як створення зведених електронних каталогів, обмін бібліо
графічними базами даних, взаємне надання бібліотеками 
доступу до своїх інформаційних ресурсів потребують ве
дення автоматизованої каталогізації в єдиному форматі з 
дотриманням спільних для всіх правил каталогізування, 
зокрема використання нормативних, інструктивних і мето
дичних матеріалів з питань індексування.

Мова ПР є ефективним засобом індексування й пошу
ку інформації лише за наявності єдиної системи предмети
зації та стандартизованого словника (авторитетного файлу) 
ПР. Авторитетний файл предметних рубрик підтримує уні
фікацію в предметизації, дає можливість здійснювати гли
бокий і результативний пошук в ЕК, гарантує його повноту 
й точність і використовується як контролюючий словник в 
організації тематичного доступу до БЗ документів.

Для забезпечення цього технологічного процесу впер
ше в Україні розпочато роботу зі створення авторитетного 
файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки і 
психології, що сприятиме уніфікації ведення записів в ЕК як 
у межах однієї бібліотеки, так і в умовах міжбібліотечної 
взаємодії, особливо в кооперуванні їхньої діяльності, фор
муванні зведених баз даних, обміні бібліографічними запи
сами тощо; забезпечить найбільш поширений вид пошуку за 
назвою предмета. Створення машиночитного уніфікованого 
списку ПЗ уможливить значне поліпшення якості та ефектив
ності автоматизованого опрацювання документів і рівня біб
ліографічного обслуговування користувачів.

У подальшому планується продовжувати роботу з фор
мування бази даних АФ "ПЗ"; поступово впроваджувати 
використання авторитетних записів у процес предметизації 
документів не тільки  у ДНПБ У країни ім. В. О. Сухо- 
млинського, а й в  усіх освітянських бібліотеках України.
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В статье рассматривается вопрос создания базы дан
ных авторитетного файла тематических предметных руб

рик по вопросам образования, педагогики и психологии элект
ронного каталога Государственной научно-педагогической 
библиотеки Украины имени.В. А. Сухомлинского, раскрывает
ся его значение для формирования интегрированного от
раслевого информационного ресурса. Раскрывается техноло
гия создания авторитетного файла "Предметные заголовки ".

The article is focused on the problem o f  creating a data
base o f  the authoritative file  o f  thematic subject headings con
cerning education, pedagogy and psychology in the electronic 
catalogue at V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical 
Library o f  Ukraine. The researcher reveals its importance as fa r  
as the form ation o f  the integrated branch information resource is 
concerned. The author o f  the article highlights the technology o f  
creating the authoritative file  “Subject Headings."
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Книжкові зібрання козацької старшини 
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Дослідж уються історія формування, структура, коло читачів книжкових зібрань української козацької старшини 
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приватні бібліотеки.

Вивчення книжкових зібрань козацької старшини 
XVII— XVIII ст., незважаючи на появу численних науко
вих праць з історії культури, освіти, побуту козацтва, за
лишається актуальним  не тільки тому, що відсутні всебіч
ні узагальнюючі дослідження із запропонованої теми, а й 
тому, що не розкрито багато питань формування та роз
витку окремих книгозбірень цього прошарку українського 
суспільства, зростаючий інтерес до духовного життя якого 
зумовлений як національними особливостями розвитку 
вітчизняної культури, так і тим, що інтелектуальні орієн
тири цієї верстви багато в чому впливали на формування 
ментальності українського народу. Ще не розкриті питання 
комплектування, динаміки, місця та значення бібліотек 
козацької старшини у суспільному житті аналізованого 
періоду, функціонування книг з книгозбірень у тогочасно
му соціумі. У вагу дослідників С. Б ілоконя, І. Борщ ака,
С. П авленка, В. У льяновського, В. Ш евчука, Г. Ш емана 
привертали, в першу чергу, бібліотеки видатних діячів- 
представників козацької старшини. Окремі аспекти стану 
книжкових зібрань різних представників козацької стар
шини аналізуються у працях О. Дзюби, П. Зленка, Я. Ісає- 
вича, І. Лісової, В. Сєдих (у співавторстві з М. Войновою) 
та ін. Д ослідж енню  читацьких інтересів козаків та скла

ду їхн іх  книгозбірень присвячені праці С. А бросимової, 
О. Апанович, І. Каганова та інших науковців.

Із часу виникнення писемності та поширення хрис
тиянства духовне життя українського народу було постійно 
пов'язане з книгою. Розвиток освіти, книгодрукування на 
землях України та розповсюдження видань сприяли ство
ренню і поширенню приватних бібліотек, зокрема серед 
духовенства та козацької старшини. У досліджуваний період 
(особливо у бурхливе на військові події XVII ст.) козаки, 
часто перебуваючи в походах, передавали книги церквам та 
монастирям на зберігання. Така традиція усталилась і на
далі, коли козаки (особливо в ознаменування якоїсь події) 
вже за звичаєм передавали, дарували, заповідали книги 
церквам та монастирям, першоиочатковий книжковий фонд 
яких можна розглядати як своєрідне відображення козаць
ких бібліотек [9, с. 20— 21]. За підрахунками Д. Яворниць- 
кого у володіннях запорізьких козаків існувало 60 церков, 
які мали книжкові зібрання [48, с. 217]. До "читацької па
літри" козаків до 40-х років XVII ст. входили книги суто 
релігійного змісту: євангелія, акафісти, мінеї, служебники, 
псалтирі, требники, тріоді та ін. [9, с. 21]. Про релігійність 
козаків, яка була відмінною рисою їхнього характеру, 
свідчать маргіналії на стародруках XVII— XVIII ст. Іноді
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