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Історичні розвідки бібліотек ^

Довідково-пошуковий апарат 
наукової бібліотеки: сторінками 
історії (до 20-річчя ДНПБ України 

ім. В. 0. Сухомлинського)
У статті висвітлено історичний шлях організаційного 

становлення й розвитку довідково-пошукового апарату Дер

жавної науково-педагогічно)'бібліотеки України імені В. О. Су

хомлинського та його трансформування від друкованого до 

електронного каталогу під впливом сучасних комп'ютерних 

технологій. 1

Олена 
Помчалова,

молодшии науковии 
співробітник 
відділу комплектування 
та наукового
опрацювання документів! 
Державної науково- 
педагогічної бібліотеки 
України 
ім. В. О. Сухомлинського

Сучасні бібліотеки є цент
рами збереження на
ціональної культури, 

скарбницями спадщини україн
ського народу, джерелом духовно
го розвитку нації. Тож немає нічого 
дивного в тім, що актуальним, але 
досить складним питанням в орга
нізації роботи бібліотек, є нові ви
моги до організації знань, зокрема 
через систему каталогів і картотек 
у традиційній та електронній фор
мі. Сьогодні вже неможливо уявити 
бібліотечно-інформаційне обслуго
вування читачів без застосування 
інформаційно-комунікаційних тех
нологій, вільного доступу до віт
чизняних і світових інформаційних 
ресурсів. Проте було так не завжди. 
Історії створення довідково-пошу
кового апарату Державної науково- 
педагогічної бібліотеки України іме
ні В. О. Сухомлинського присвячено 
цю статтю.

Державна науково-педаго
гічна бібліотека (ДНПБ) України 
імені В. О. Сухомлинського -  нау
кова установа з питань галузевого 
бібліотекознавства, бібліографоз
навства, книгознавства, інформа
ційної діяльності, педагогічного 
джерелознавства та біографістики, 
національне галузеве книґосхо-

вище, всеукраїнський центр із пи
тань бібліотечно-бібліографічного 
й науково-інформаційного забез
печення фахівців у галузі освіти, 
педагогіки і психології, галузевий 
центр міжбібліотечного абонемен
та, координаційний і науково-мето- 
дичний центр мережі освітянських 
бібліотек Міністерства освіти і нау
ки (МОН) України та Національної 
академії педагогічних наук (НАПН) 
України. Бібліотеку засновано від
повідно до постанови Кабінету Мі
ністрів України від ЗО жовтня 1999 
року № 2018 на базі наукової бібліо
теки Інституту педагогіки Академії 
педагогічних наук України та Цент
ральної освітянської бібліотеки 
(ЦОБ) Міністерства освіти України 
в результаті їх реорганізації/Вона 
входить до складу НАПН України. 
5 листопада 2003 р. ДНПБ України 
присвоєно ім'я видатного україн
ського вченого, педагога-гуманіста 
Василя Олександровича Сухомлин
ського за вагомий внесок у попу- 
ляризування творчої діяльності* та 
втілення його ідей.

Головною метою ДНПБ Украї
ни ім. В. О. Сухомлинського як 
наукової установи загальнодер
жавного рівня та спеціальної кни
гозбірні є проведення наукових
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досліджень із питань галузевого 
бібліотекознавства, бібліографо
знавства, книгознавства, інформа
ційної діяльності, педагогічного 
джерелознавства й біографістики 
для науково-інформаційного забез
печення та сприяння здійсненню 
наукових досліджень у галузі педа
гогіки і психології, упровадженню 
результатів наукових досліджень 
і кращого досвіду в практику ро
боти бібліотек закладів освіти, а 
також підвищенню професійного, 
духовного та культурного рівня пе
дагогічних і науково-педагогічних, 
наукових працівників, здобувачів 
освіти та інших категорій користу
вачів [8].

Історія ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського вміщує історію двох 
вище названих бібліотек. Науково- 
педагогічну бібліотеку як структур
ний підрозділ Українського науко- 
во-дослідного інституту педагогіки 
(УНДІП) засновано в 1926 р. У спа
док їй дісталися фонди довідково- 
педагогічної бібліотеки Харківсько
го товариства поширення в народі 
грамотності (ХТГ). Перший дирек
тор -  організатор ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського Павла Іва
нівна Рогова, досліджуючи історію 
головної освітянської книгозбірні 
країни, писала: «Я хочу нині вкло
нитися пам'яті членів Харківського 
товариства поширення в народі 
грамотності, які у 1869 році запо
чаткували в його структурі Довід
ково-педагогічну бібліотеку і з ве
ликою любов'ю й відданістю справі 
збирали відповідні видання з усієї 
Російської імперії. Ця бібліотека, як 
і Харківське товариство поширен
ня в народі грамотності, проіснува
ла п'ятдесят років» [4].

У 20-30 pp. XX ст. науково-пе
дагогічна бібліотека УНДІПу стає, 
відповідно до постанови Україн
ського головного управління нау
ковими установами при Народному 
комісаріаті освіти УСРР, всеукраїн
ським інформаційним центром з 
питань педагогіки та психології. У 
1934 р. УНДІП переїздить до нової 
столиці України -  Києва. У 1936 р. 
туди також переведено і науково- 
педагогічну бібліотеку. З 1936 р. і по 
1999 р. вона забезпечувала фахові 
інформаційні потреби науковців не 
лише УНДІПу, а й з усієї країни.

Другою складовою частиною

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин
ського стала Центральна освітян
ська бібліотека. Вона свого часу 
успадкувала фонд профспілкової 
педагогічної бібліотеки Київського 
будинку вчителя, заснованої ще у 
1923 р. її призначенням стало ін
формаційне забезпечення фахових 
потреб освітянської спільноти, у 
першу чергу вчителів-практиків.

Новостворена бібліотека роз
містилася в будівлі колишнього 
професійно-технічного (будівель
ного) училища за адресою: вулиця 
Максима Берлинського, № 9 (голов
не приміщення). Колишня ЦОБ 
стала її філією № 1 і залишалась у 
приміщенні Київського міського 
будинку вчителя (вул. Володимир- 
ська, 57) до липня 2017 p., коли у 
зв'язку з ухваленням рішення про 
постановку Будинку вчителя на 
капітальний ремонт філію бібліо
теки ліквідовано, а її фонди пере
везено до головного приміщення. 
Така історія та структура багато в 
чому вплинула на подальшу роботу 
новоствореної бібліотеки, зокре
ма організацію її фондів, каталогів, 
обслуговування користувачів тощо.

Вивчаючи історію створення, 
становлення й розвитку бібліотеки 
УНДІПу, неможливо оминути істо
рію бібліотечних каталогів. На жаль, 
довоєнний період функціонування 
каталогів недостатньо дослідже
но через брак інформації. Відомо 
лише, що у 1938-1941 pp. книго
збірня видала 10 випусків бібліо
графічного бюлетеня «Педагогічна 
і методична література», які стали 
попередниками карткового сис
тематичного каталогу бібліотеки. 
Саме створення бюлетеня виявило
ся значущою подією, тому що зав
дяки йому стало можливим повно
цінне розкриття фонду бібліотеки 
та орієнтування в ньому для розшу
кання потрібної інформації [7].

Цікавим джерелом для дослід
ників педагогіки, історії, психології, 
розвитку бібліотечної та книго
видавничої справи є каталоги, ви
дані Харківським товариством по
ширення в народі грамотності для 
ознайомлення громадськості з пе
реліком наявної в підпорядкованих 
йому книгозбірнях вітчизняної та 
зарубіжної літератури педагогіко- 
психологічного спрямування, но
вими надходженнями періодичних

видань.
Сьогодні в ДНПБ України ім. В. О. Су

хомлинського зберігається низка 
каталогів, виданих за сприяння ХТГ, 
з печатками товариства та науко
во-педагогічної бібліотеки УНДІПу. 
Під час пошуку виявлено часткову 
відповідність переліку літератури з 
каталогів сучасним фондам бібліо
теки. Зокрема, значна кількість до
кументів з фонду аналогічна зазна
ченим у каталогах і містить печатки 
та штампи ХТГ, а також Довідково- 
педагогічного комітету. Яскравими 
прикладами бібліографічних ка
талогів є «Каталог 2-й бесплатной 
народной читальни-библиотеки 
Харьковского Общества распро
странения в народе грамотности», 
виданий у 1895 р., доповнений і 
перевиданий у 1900 р., а також 
«Каталог 3-й бесплатной народной 
читальни-библиотеки Харьковско
го Общества Распространения в на
роде грамотности» (1900 р.), які ві
дображають доступну тогочасним 
читачам літературу з різних галузей 
знань та народного господарства, 
довідкові та періодичні видання, 
книжки для дітей.
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У роки Другої світової війни 
УНДІП евакуювали до Харкова, а 
фонди книгозбірні залишились у 
Києві. Тільки завдяки самовідда
ним зусиллям жінок-бібліотекарів 
їх вдалося зберегти, чого не можна 
сказати про каталоги. Після виз
волення Києва УНДІП повернувся 
з евакуації та продовжив роботу. У 
повоєнний період разом з інститу
том відновила діяльність і бібліо
тека, до якої систематично почав 
надходити обов'язковий примір
ник галузевої літератури з питань 
педагогіки, школознавства, методи
ки викладання окремих предметів, 
історії, філософії, соціології тощо. 
Стрімке зростання обсягу інформа
ції потребувало своєчасного її опра
цювання, адже від цього залежала 
інформаційна діяльність бібліотеки. 
Її працівники створили довідково- 
пошуковий апарат, який розкривав 
фонд книгозбірні в різних аспектах. 
Заново були організовані абетко
ві каталоги (АК). Великою подією 
стало створення систематичного 
каталогу (СК), який розкривав пе
ред читачами змістове наповнення 
фонду бібліотеки. Від самого почат
ку систематизування фонду й орга
нізацію СК бібліотеки здійснювали 
за таблицями десяткової класифі
кації Добржинського Є. Н., згодом 
-  за Універсальною десятковою 
класифікацією (УДК). Таким чином, 
умовно часом організації картко
вих каталогів науково-педагогічної 
бібліотеки УНДІПу визначено 1945 
рік [3].

Що стосується фондів і ката
логів Центральної освітянської біб
ліотеки, зважаючи на всі перипетії, 
що відбувалися з приміщенням ко
лишнього Педагогічного музею, а 
згодом Київського міського будин
ку вчителя, достеменно встановити 
їхню історію не вдалося. З переве
денням у 1993 р. ЦОБ у приміщення 
Будинку вчителя, до її фонду потра
пили розрізнені видання з фонду 
бібліотеки Будинку, що випадково 
збереглися десь у підвалах. Жод
них каталогів у спадок ЦОБ не за
лишилось, їх довелося створювати 
з нуля. Так згодом створено довід
ково-пошуковий апарат, що скла
дався з читацького абеткового та 
систематичного каталогів, а також 
започатковано допоміжні каталоги 
авторефератів дисертацій, літера
тури іноземними мовами, періо

дичних видань, систематичну кар
тотеку газетно-журнальних статей 
(СКС), картотеку фонду виконаних 
бібліографічних довідок, фонду до
відкових і бібліографічних видань. 
В основу систематичного каталогу 
та СКС ЦОБ було покладено табли
ці бібліотечно-бібліографічної кла
сифікації (ББК). Така їх організація 
зберігалася до 2014 року, коли було 
ухвалено рішення про відмову від 
ББК і започаткування СК за УДК.

Одним з провідних напрямів 
роботи будь-якої бібліотеки є орга
нізація колективного користування 
друкованими й іншими документа
ми, зібраними в її фонді. Для цього 
в бібліотеках створюють каталоги 
та картотеки, об'єднані в цілісну 
систему. Завдяки їй можливо бага- 
тоаспектно представити фонд біб
ліотеки та надати до нього вільний 
доступ з урахуванням інформацій
них потреб і запитів користувачів.

На 1 січня 2019 року Систе
ма каталогів і картотек (СКК) ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 
складається з 23 карткових ката
логів і картотек, їх обсяг становить 
1 869 023 бібліографічні записи (БЗ), 
записів в електронному каталозі 
(ЕК) -  345 421 [1 ]. Частина карткових 
каталогів поповнюється й досі, час
тину законсервовано у зв'язку з від
сутністю в них потреби -  їх замінив 
ЕК. Формування та вдосконалення 
всієї системи каталогів відбувалося 
протягом довгого історичного пе
ріоду. За цей час каталоги зазнали 
чимало перетворень -  поповнення 
й вилучення карток, науково-ме
тодичне й технічне редагування, 
зміни в підходах до представлення 
видань тих або інших авторів, розк
риття змісту документів, зовнішнє й 
внутрішнє оформлення тощо.

Сьогодні всі карткові каталоги 
бібліотеки за формою представ
лення інформації про документи 
поділяються на абеткові та систе
матичні, за мовною ознакою -  на 
каталоги документів українською 
та російською мовами і документів 
іноземними мовами. За формою 
документів виділені каталоги пе
ріодичних видань, дисертацій та 
авторефератів дисертацій, за при
значенням -  службові та читацькі. 
Організовані також каталоги окре
мих підфондів: Кабінету бібліотеко
знавства та читального залу Фонду 
В. О. Сухомлинського.

Особливе місце серед катало
гів бібліотеки посідають абеткові. 
Вони з найбільшою повнотою ві
дображають фонд за авторською 
ознакою. У центральному абетко
вому каталозі важливу функцію 
для пошуку потрібного документа 
виконують авторські комплекси, 
їх яскравими прикладами можуть 
слугувати бібліографічні запи
си творів В. О. Сухомлинського, 
М. Д. Ярмаченка, С. X. Чавдарова, 
П. Р. Чамати, М. П. Ніжинського, 
М. М. Грищенка, Б. С. Кобзаря та ба
гатьох інших видатних українських 
учених-педагогів.

Абетковий каталог не без під
став має назву авторського, оскіль
ки в жодному іншому з існуючих 
бібліотечних каталогів авторський 
склад фонду не розкрито з такою 
повнотою. Тільки у цьому каталозі 
БЗ видань певного автора незалеж
но від їхнього змісту зібрано разом. 
Завдяки цьому абетковий каталог 
по праву вважається основним до
відковим апаратом будь-якої біб
ліотеки. Його широко використову
ють для обслуговування читачів.

Центральний систематичний 
каталог (ЦСК) призначений як для 
читачів, так і для службового корис
тування. ЦСК містить БЗ усіх доку
ментів, відображених в центрально
му абетковому каталозі документів 
українською та російською мовами 
незалежно від того, на яких носіях 
інформації вони представлені. Тут 
відображено книжки, брошури, 
продовжувані видання, альбоми, 
атласи та інші видання, опрацьова
ні як книжки. У ЦСК представлено 
всі наявні в бібліотеці передруки та 
повторні видання. Його організова
но за УДК. Допоміжним апаратом до 
ЦСК є абетково-предметний покаж
чик (АПП) зі службовою система
тичною контрольною картотекою 
(СКК). Обсяг каталогу на 01.01.2019 
року становить 294 950 карток. 
Хронологічне охоплення докумен
тів, відображених у каталозі -  з XVIII 
століття й до сьогодні.

Традиційні каталоги бібліотеки 
містять картки різних видів: руко
писні, машинописні, друковані, а та
кож отримані друком на принтері.

Безперервне та масштабне 
збільшення інформації стало при
водом для впровадження й ви
користання в роботі бібліотек 
інформаційно-комунікаційних тех-
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нологій. У ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського у 2013 р. здійснено 
роботу з ретроспективної катало
гізації фондів. На першому етапі 
створено імідж-каталог, у якому ві
дображено понад 230 тис. карток.

Імідж-каталог (ІК) -  один із 
найбільш ефективних засобів рет- 
роконверсії карткових каталогів 
бібліотек, що мають великий ретро- 
фонд (тобто такий фонд, який не 
відображено в електронному ка
талозі), та є електронною моделлю 
традиційних карткових каталогів, 
побудованою на основі оцифро- 
ваних (відсканованих) образів ка
таложних карток. Його структура 
ідентична структурі карткового ка
талогу.

Завдяки ІК можливо здійсню
вати пошук та замовлення доку
ментів, не відображених в елект
ронному каталозі. ІК є складовою 
інформаційно-пошукової системи 
бібліотеки та представлений у виг
ляді електронних копій карткових 
абеткових каталогів. Особливістю 
імідж-каталогу є те, що він не міс
тить відомості про такі спеціальні 
види документів, як дисертації та 
автореферати дисертацій. У ньому 
представлено лише основні картки 
(на першого автора або назву тво
ру, якщо авторів більше трьох). Дру
га особливість імідж-каталогу поля

гає в тому, що він не поповнюється 
новими надходженнями. Інфор
мацію про них незалежно від року 
видання відображено винятково в 
ЕК. Останнє поповнення карткових 
каталогів, що знайшло своє відоб
раження в ІК, здійснено в серпні 
2013 р. Пошук в ІК, як і в будь-якому 
картковому каталозі, здійснюють за 
роздільниками, у межах роздільни
ка -  методом послідовного перег
ляду карток натисканням на їхнє 
зображення праворуч або ліворуч 
від роздільника. Свого часу ІК розг
лядався як проміжний етап ство
рення електронного каталогу (ЕК). 
Надалі планувалося здійснити кон
вертування інформації в UNIMARC- 
формат з подальшим імпортуван
ням у БД «Книги» ЕК [9]. З технічних 
причин це не було здійснено.

Роботу зі створення ЕК у ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 
розпочато у 2003 році. Він скла
дається з 13 загальних і низки служ
бових баз даних, організованих за 
видами відображуваних докумен
тів або тематикою. На початок січня 
2019 р. ЕК вмістив понад 402 000 
бібліографічних записів. Електрон
ний каталог є складовою частиною 
системи каталогів і картотек ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, 
працює в реальному режимі часу 
і надається в розпорядження ко

ристувачам. Він одночасно виконує 
функції абеткового, систематично
го і предметного каталогів, і СКС, а 
також розкриває склад і зміст доку
ментів різними мовами, які станов
лять фонд бібліотеки, незалежно 
від того, на яких носіях інформа
ції (друкованих, аудіовізуальних, 
електронних тощо) вони пред
ставлені. Слугує для забезпечення 
вільного доступу до фондів бібліо
теки та реалізації багатоаспектного 
пошуку інформації. Створення ЕК 
сприяє підвищенню якості інфор
маційного обслуговування завдяки 
оперативному задоволенню інфор
маційних запитів усіх категорій ко
ристувачів бібліотеки.

Каталоги ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського мають ве
лике наукове, історичне й культур
не значення. Довідково-пошуковий 
апарат бібліотеки, представлений 
системою каталогів і картотек, які 
функціонують з перших повоєнних 
років, сприяє поліпшенню роботи, 
популяризуванню та поширенню 
педагогічних знань серед читачів. 
Досвід бібліотеки підтверджує, що 
сьогодні електронні та карткові ка
талоги взаємно доповнюють один 
одного, сприяють якісному бібліо
графічному обслуговуванню корис
тувачів.
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