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У сучасному св ш  шновацп стали обов’язковою умовою розвитку сусшль- 
ного життя. Б1бл1отеки, як1 е нев1д’емною складовою динам1ки економши, 
науки i осв1ти, нин1 перетворюються з книгосховищ на сучасн1 шформацш- 
н1 центри. У роботi сучасно! бiблiотеки шновацп пов’язанi передусiм з упро- 
вадженням сучасних комп’ютерних та телекомуншацшних технологiй. 
Один зi шляхiв -  корпоративна (часто використовуеться також термш -  
«кооперативна») дiяльнiсть бiблiотек. Бiблiотечною корпорацiею (коопера- 
цiею) зазвичай називають об’ еднання декiлькох бiблiотек для реалiзацil 
спiльних цiлей i завдань, у першу чергу пов’язаних зi створенням i ком- 
плексним використанням iнформацiйних ресурсiв. Функцiонування бiблiо- 
тек у рамках корпорацш передбачае наявнкть тiсних професiйних зв’язкiв 
мiж учасниками, обов’язкове виконання единих правил та норм, узгоджен- 
ня рiшень та дш, направлених на кiнцевий результат.

Накопичений досвiд щодо створення, розвитку корпоративних проекпв i 
практики побудови взаемодп бiблiотек на сучасному етапi найповнiше пред
ставлений у працях таких зарубiжних i вiтчизняних бiблiотекознавцiв, як 
Я. Л. Шрайберг [14; 15], Ф. С. Воройський [3; 4], Н. В. Соколова [12; 13],
О. В. Лшдеман [7; 8], I. О. Давидова [5], Т. Павленко [9], Т. Ярошенко [16] 
та шш^ у щорiчних матерiалах i доповщях Мiжнародних конференцш 
<^блютеки та асощацп в свш , що змшюеться: новi технологи та новi фор- 
ми сшвробмництва», <^блютеки та iнформацiйнi ресурси в сучасному свЬ 
тi науки, культури, освгги та бiзнесу» [1; 2]. Вiдомi численнi приклади кор
поративних об’еднань бiблiотек у багатьох кра!нах свггу, найзначнiшi з них -  
корпорацп OCLC/PICA (Online Computer Library Center/Project for 
Integrated Catalog Automation) та RLIN (Research Libraries Information 
Network). Основними завданнями цих об’ еднань е: створення систем корпо
ративно! каталопзацп, шдтримка та надання доступу рiзним категорiям 
користувачiв до зведених електронних каталопв. У 2001 р. з ш щ ативи бiб- 
лiотек Саратова, Челябшського та Удмуртського державного i Самарського 
авiацiйно-космiчного унiверситетiв стартував проект <^жрегюнальний 
аналiтичний розпис статей» (МАРС), мета якого -  скорочення витрат на
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формування бази даних аналГтичних бГблюграфГчних записГв на статтГ з пе- 
рюдичних видань. На сьогоднГ проект об’ еднуе 187 бГблютек рГзних систем 
i вГдомств i вийшов за межГ РосП: до нього приедналися бГблютеки з Укра'
ни, БГлорусГ, ^захстан у.

АсоцГацГя регГональних бГблГотечних консорцГумГв (АРБШОН) (РосГя) бу
ла створена у 2002 р. для координацГ' дГяльнот бГблГотек Гз пГдвищення 
якостГ сервГсГв за рахунок модернГзацГ' управлГння бГблютечними ресурса
ми при об’еднаннГ в бГблютечш консорцГуми. З метою сшльного мережево- 
го створення й використання шформацшних ресурсГв бГблГотеками, скоро- 
чення трудовитрат, пГдвищення якостГ каталопзацГ' бГблютека АкадемГ' 
управлГння при президентовГ Республши БГлорусь в 2005 р. стала шщш- 
тором створення LibKARD -  республшанського бГблГотечного консорцГуму 
з аналГтичного розпису документГв.

В Укра'нГ впровадженням корпоративних проекив займаються нащо- 
нальнГ та державнГ бГблГотеки, зокрема Нащональна бГблГотека Укра'ни 
ГменГ В. I. Вернадського, Нащональна парламентська бГблГотека Укра'ни. 
Щкавим е досвГд бГблГотеки Харшвського нацГонального унГверситету внут- 
рГшнГх справ, Центрального укра'нського кооперативного каталогу 
(Ц У Ж ), що реалГзуеться з ГнГцГативи Шровоградсько' ОУНБ Гм. Д. I. Чи- 
жевського, ХаркГвсько' державно' науково' бГблГотеки ГменГ В. Г. ^ рол ен - 
ка та АсощацГ' сучасних ГнформацГйних бГблГотечних технологш (АСШТ), 
Донецько' обласно' унГверсально' науково' бГблГотеки, корпорацГй медич- 
них бГблГотек, ^ р т р а т ^ м '  мережГ бГблГотек м. МарГуполя тощо.

Державна науково-педагогГчна бГблГотека Укра'ни ГменГ В. О. Сухомлин
ського -  головна бГблГотека мережГ освГтянських бГблГотек МОН Укра'ни та 
НАПН Укра'ни -  одним Гз прюритетних сво'х завдань вважае формування 
повнощнного всеукра'нського галузевого ресурсу як сегменту шформацш- 
ного простору держави на базГ бГблГотеки у традищйнш та електроннш фор- 
мГ [10]. З метою системного шформацшного забезпечення розвитку освГти i 
науки колективом ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського у 2009 р. роз- 
почато обмш електронними записами (ЕЗ) аналГтичного розпису перюдич- 
них видань з освГтянськими бГблГотеками Укра'ни.

ОсновнГ ц ш  обмшу:
• спГльне створення бГблюграфГчних описГв документГв та поповнення 

бази даних (БД) «Перюдика» електронного каталогу (EK) у ДНПБ Укра'ни 
Гм. В. О. Сухомлинського та мережГ освГтянських бГблГотек;

• сприяння якюному шформацшному забезпеченню користувачГв бГблю- 
тек;

• модернГзацГя управлГння бГблГотечними ресурсами при опрацюваннГ до
кументГв;

• оперативне використання ГнформацГйних ресурсГв вГддалених бГблГотек 
через ^тернет.

ДГяльнГсть даного проекту базуватиметься на визнаних в усьому св ш  ко- 
оперативних принципах:
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1. Добpовiльнe i вiдкpuтe члeнcтво. ^оперативи e добровГльними органЬ 
зацГями, вГдкритими для всГх, хто може користуватись 'х  послугами та го- 
товий взяти на себе вдаовадальшсть, пов’язану з членством.

2. Дeмокpaтuчнuй члeнcькuй контpоль. ^оперативи e демократичними 
оргашзащями, я к  контролюються сво'ми членами. Члени беруть участь у 
розробщ стратеги кооперативу та прийняти рГшень.

3. Автономiя i нeзaлeжнicть. ^оперативи e автономними оргашзащями 
самодопомоги, що контролюються сво'ми членами.

4. Oœima, пiдвuщeння квaлiфiкaцiï, iнфоpмaцiя. ^оперативи дбають про 
освГту та пГдвищення квалГфГкацГ' сво'х членГв, аби кожен Гз них мГг робити 
ефективний внесок у розвиток свого кооперативу.

Перед початком роботи були розробленГ етапи створення проекту: шдго- 
товчий, основний, заключний. На першому еташ визначилися учасники об- 
мГну, уточнювався список журналГв для аналГтичного опису та список 
обов’язкових для заповнення полГв. Першими учасниками обмшу стали 6í6- 
лГотеки-користувачГ програмного продукту «ШБГС». На 1.10.2010 р. ДНПБ 
Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського налагодила сшвпрацю з Микола'вською 
науково-педагопчною бГблГотекою, вишГвськими бГблГотеками (наукова 
бГблГотека Нащонального педагогГчного унГверситету ГменГ М. Драгома- 
нова, бГблГотеки Вшницького державного педагогГчного унГверситету ГменГ 
М. Kоцюбинського, Kiровоградського державного педагогГчного унГверси
тету ГменГ В. Винниченка, ^ и м сь к ого  гумаштарного унГверситету (м. Ял
та), Швденноукра'нського регГонального Гнституту пГслядипломно' освГти 
педагогГчних кадрГв (м. Херсон)) та шшими книгозбГрнями. ПГсля прове- 
дення тестового обмшу опису журналГв був складений перелш обов’язкових 
для заповнення полГв: назва стати, автор, вщ омоси про джерело, в якому 
опублшована стаття, предметна рубрика, ключовГ слова, персоналГя та ано- 
тацГя, якщо назва стати не розкриваe ïï змГсту. На першому етапГ виникли 
проблеми, якГ необхГдно було виршувати. ЯкГсть записГв, що створюють 
учасники проекту, рГзна. УсГ бГблГографГчнГ записи, надклаш бГблГотеками, 
у ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського переглядаються i у разГ необхГд- 
носи  редагуються. З метою досягнення необхГдного рГвня ведеться листу- 
вання з бГблюграфами бГблГотек-партнерГв. За рГк роботи можна шдвести 
першГ пГдсумки. З травня 2009 р. по жовтень 2010 р. EK ДНПБ Укра'ни 
Гм. В. О. Сухомлинського поповнився на 2641 запис, з них за вГсГм мкящ в
2009 р. -  680 записГв, за дев’ять мкящ в 2010 р. -  1961 запис. ДНПБ Укра
'ни Гм. В. О. Сухомлинського надклала бГблютекам-учасницям обмшу 
5317 записГв, з них за вГсГм мкящ в 2009 р. -  2428, за дев’ять мкящ в
2010 р. -  2889. Сшльними зусиллями учаснишв обмшу розписуeться 
54 назви журналГв Укра'ни та РосГ' з питань педагогши i психологи, зокре- 
ма: ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського -  24, Микола'вською науко- 
во-педагопчною бГблГотекою -  8, науковою бГблГотекою Нащонального пе
дагогГчного унГверситету ГменГ М. Драгоманова -  4, бГблГотекою Вшницько
го державного педагогГчного унГверситету ГменГ М. Kоцюбинського -  2,
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бГблютекою Шровоградського державного педагогГчного унГверситету ГменГ 
В. Винниченка -  10, бГблютекою Kримського гуманГтарного унГверситету 
(м. Ялта) -  5, бГблютекою Швденноукрашського регюнального Гнституту 
шслядипломно '1 освГти педагогГчних кадрГв (м. Херсон) -  1.

Перший етап сшвпращ показав, що в рамках проекту мають постшно дЬ 
яти такГ органи:

• координацГйна рада (здГйснюе координацГю робГт усерединГ проекту й 
поза ним);

• програмно-технГчна рада (консультуе учасникГв про роботу Гз програм- 
ним забезпеченням);

• методична рада (працюе над единою методикою створення аналГтич- 
ного бГблюграфГчного опису документа, консультуе учасникГв проекту сто- 
совно правил заповнення полГв бази даних);

• рада з шдвищення квалГфшацп (консультуе бГблютек-учасниць щодо 
пГдготовки бГблГографГчних записГв);

• служба електронно'1 доставки документГв.
Другий етап проекту розпочався з пГдготовки фахГвцями ДНПБ Украши 

Гм. В. О. Сухомлинського нормативно-методичних документГв, я к  отримае 
кожна бГблютека-учасниця:

• договГр, який регламентуе спГльну дшльшсть та обов’язки учасникГв;
• список журналГв Гз зазначенням бГблГотек, вГдповГдальних за аналГ- 

тичний розпис;
• ГнструкцГя щодо заповнення полГв, в якГй наведенГ детальний опис за

повнення кожного поля, приклади заповнення для рГзних випадкГв,
• список предметних рубрик, який необхГдний для ушфшацп занесення 

шформацп в пошуковГ поля;
• методичнГ рекомендацп Гз заповнення поля <^лючовГ слова»;
• методика анотування;
• технолопя прийому-передачГ даних.
Створенню нормативно-методичних документГв у ДНПБ Украш и 

Гм. В. О. Сухомлинського придГляеться особлива увага, оскГльки записи, 
отриманГ вГд бГблГотек-учасниць, повиннГ бути однаково '1 повноти та якостГ. 
РозробленГ шструкцп та рекомендацГ! стануть обов’язковими до виконання 
всГма учасниками проекту.

СлГд зауважити, що досвГд спГльно'1 роботи освГтянських бГблГотек наочно 
доводить перспектившсть кооперативного пГдходу, що забезпечуе:

• вГльний та широкий доступ всГх категорГй користувачГв до бГблГотечно- 
шформацшних ресурсГв;

• скорочення економГчних i фГзичних витрат учасникГв кооперативних 
робГт на створення й пГдтримку EK завдяки одноразовому уведенню бГблГог- 
рафГчного запису та його багаторазовому використанню всГма учасниками й 
користувачами;

• шдвищення квалГфшацп персоналу;
• обмГн досвГдом мГж учасниками проекту;
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• шдвищення еф екти вн от й оперативное^ обслуговування;
• шдвищення рейтингу бiблiотек.
Координащя та кооперацiя зусиль необхiднi для задоволення шформацш- 

них потреб сучасного користувача, забезпечення оперативного доступу до 
бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв, зокрема ЕК. Саме тому сшвпраця та 
взаемодiя бiблiотек е надзвичайно перспективними.
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