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Важливою функщею науково! б1блютеки е «забезпечення науко- 
вого шзнання, яке реал1зуеться шляхом кумуляцп, збереження та 
надання користувачам штегрованого й систематизованого знания» 
[15, с. 98]. Одшею 3i складових цього процесу е б1блюграф1чне 
ш формування -  систематичне забезпечення б1блюграф1чною 
шформащею абонента вщповщно до його довготривалого д1ючого 
запиту.

Р озвиток сучасно! науки супроводж уеться безперервним 
зростанням документного потоку, що ускладнюе процес пошуку 
та використання дослщниками ново! шформацп. Тому провщш 
позици в шформащйно-б1блюграф1чшй д1яльносп займае 6i6.7ii- 
ограф1чне обслуговування користувач1в-науковщв ¿з викорис- 
танням методу диференщйованого шформування, удосконалення 
шформащйного забезпечення педагопчио! науки завдяки розробщ
i впровадженню системи виб1ркового розповсюдження шформацп
(BPI).

Аспекти, пов’язаш з розробкою системи BPI в галуз1 педагопки, 
оргашзащею п функцюнування, недостатньо висвилеш  в лиера- 
T ypi i поки що не стали предметом спещальних дослщжень, що i
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зумовлюе актуальшсть nie'i статп. Анал1з науково-методичного та 
практичного досвщу ДНПБ Украши iM. В. О. Сухомлинського щодо 
впровадження системи BPI виконано в рамках Н ДР «Науково- 
шформащйне забезпечення осв1тянсько1 галуз1 Украши». Метою 
дано! статН е анал1з теоретичних пщход1в до проблеми BPI та 
висвилення досвщу його оргашзаци i впровадження в д1яльшсть 
ДН П Б Украши iM. В. О. Сухомлинського з 2000 по 2006 р. у межах 
вищезазначено! НДР.

Публшаци 70-80-х  роюв минулого с т о л т я  широко висв1т- 
люють теоретичш питания та практичний досвщ упровадження 
системи BPI в pi3Hi!x галузях знань. Зокрема, цим питаниям 
придш яли  увагу Д. Я. Коготков [10], О. П. Корш унов [11], 
Г. Н. Дюмщова [2] та m ini. Так, естонський дослщник X. Рейноп, 
вивчаючи систему BPI, зазначае, що широкого розповсюдження 
вона набула в таких галузях: радю електрош щ , х1м1чшй, авто- 
мобшьшй, харчов1й промисловост1, л1совому господарств1 [13]. 
Початком упровадж ення даного виду ш ф орм ащ йного забез
печення вважають 1957 р., коли на одному з шдприемств ae ia - 
n iirao 'i промисловост1 С РС Р спробували зам1нити традиц1йний 
кураторськи й  c n o c i6  обслуговування абон ен тсько 1 мереж1 
на систему виб1ркового розповсю дж ення ¿нформацИ. Терм1н 
«виб1ркове розповсюдження ¿нформаци» був введений в o 6 ir  
в 1958 p. i тлумачився як «служба в оргашзаци, яка займаеться 
направленням нових елемент1в ¿нформаци, що отримуються з 
будь-якого джерела, в таю вщдши оргашзаци, де ймов1ршсть 
'ix використання для поточно! роботи або зац1кавлен1сть у шй 
найвища» [4, с. 94]. 3  1964 р. система BPI набувае широкого 
застосування у практищ ш формащ йно1 д1яльност1. Цьому спри- 
яло ухвалення в 1966 р. постанови Ради M m icTpiB  С РС Р «Про 
загальнодержавну систему науково-техшчно! шформаци», в я к т  
центральним i галузевим 1нформац1йним органам рекомендовано 
розробити i впровадити BPI для задоволення ш формащ йних 
потреб учених i фах1вц1в Bcix галузей народного господарства 
[13]. Система BPI виникла i набула широкого розповсюдження 
в органах науково-техшчно! ¿нформаци. Але базувалася вона на 
принципах, характерних для шдивщуально! та групово! форм 
шформащйного забезпечення, як1 тод1 активно застосовувалися 
в npaK Tiini роботи б1бл1отек. Тому дослщ ники вважають BPI
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удосконаленою  формою  диф еренщ йованого  ш ф орм ащ йно- 
б1блюграф1чного обслуговування.

Активне впровадження системи BPI у практику роботи науко- 
вих б1блютек розпочалося в 70-х роках XX ст. 3  цього часу роз- 
починаеться дослщження nie'i проблеми б1блютекознавцями та 
б1блюграфознавцями. Одним ¿з перших навчальних поибниюв, 
в якому визначено характерш ознаки ново! i прогресивно! форми 
шдивщуального шформащйно-б1блюграф1чного обслуговування в 
умовах б1блютеки, е поабник О. П. Коршунова [11]. Згщно з цим 
поабником, основними рисами системи BPI е:
• абонента системи BPI -  провщш вчеш i фах1вщ (окрем1 особи 

або колективи);
• формулювання шформащйних вимог у вигляд1 перелжу тем 

(постшно д1ючих запита);
• регулярне доведения б1блюграф1чно1 шформаци до користу- 

вач1в;
• використання сучасних техшчних засоб1в мехашзаци i авто- 

матизаци;
• постшно д1ючий зворотний зв’язок;
• забезпечення абонента первинними документами або 'ix Koni- 

ями.
Надал1 сформувалися таю обов’язков1 вимоги до системи BPI:

• повнота б1блюграф1чно1 шформаци;
• розкриття зм кту документа за допомогою реферату, анотаци;
• оператившсть i регуляршсть шформування;
• постшно д1ючий зворотний зв’язок з абонентами;
• надання абонентам первинних документа або 'ix кошй при над- 

ходженш на них запиту [10, с. 203].
Пом1ж зазначених рис вщ сутш й пункт про автоматизащю 

nponeciB BPI. Це питания е дискуспшим i спричиняе неоднознач- 
HicTb погляд1в науковщв. Наприклад, Г. Н. Дюмщова шдкреслюе 
необхщшсть та обов’язковють автоматизованого режиму системи 
BPI. Д. Я. Коготков вщстоюе юнування неавтоматизованого б!бл1- 
ограф1чного обслуговування в систем! BPI, тому що «створення 
автоматизовано! системи BPI економ1чно виправдовуе себетшьки 
у великих б1блютеках й шформащйних центрах, яю обслуговують 
велику кшьюсть абонента (вщ кшькох сотень до декшькох тисяч)» 
[10, с. 14].
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У спещальшй .niiepaiypi розглянуто ochobhI принципи i етапи 
системи BPI:

1 етап -  визначення кола абоненпв обслуговування. Абонента
ми BPI можуть бути як окрем1 фах1вщ (шдивщуальне обслугову
вання), так i група oci6 ,шформащйш потреби яких характеризу- 
ються сшльшстю тематики (групове обслуговування). Результатом 
цього етапу е створення реестращ йно1 бази даних (картотеки) 
абоненпв.

2 етап -  визначення шформащйних потреб абоненпв обслуго
вування, виявлення тематики з а ш т в  шляхом анкетних опитувань. 
Шдсумками д1яльносп на даному eTani е розробка проблемно opi- 
ентованого рубрикатора шформащйних потреб.

3 етап -  уточнения разом з абонентом:
• типовидових, мовних, географ1чних меж дослщжень;
• приблизного кола джерел, що будуть переглядатися;
• глибини згортання шформаци (б1блюграф1чний опис, б1блюгра- 

ф1чний опис + анотащя, б1блюграф1чний опис + реферат);
• режиму обслуговування: поточний (встановлення жорстко! 

перюдичносп шформування) або що продовжуеться (у Mipy 
накопичення матер1ал1в);

• форм надання результате обслуговування: у традищйному 
(паперовому) вигляд1 або на електронному носи;

• cnocoöiB передач!: електронною поштою; доставка на робоче 
Miene; запрошення по телефону в примщ ення шформащйно1 
служби i т. д.;

• cnocoöiB заповнення талошв зворотного зв’язку (Т ЗЗ).
4 етап -  систематичний пошук, Biflöip i згортання шформаци. 

Конкретне шформащйне повщомлення складаеться з б1блюгра- 
ф1чного опису першоджерела та анотаци. Анотування докуменпв 
е важливою частиною роботи в режим1 ВPI. Анотащя мае Mic- 
тити короткий перелш питань, що розглядаються в публжаци. 
Обов’язковою вимогою до анотаци е лакошчшеть i конкретшеть 
викладеного матер1алу.

5 етап -  пщготовка сигнальних повщомлень i передача 'ix або
ненту. На вщ браш  матер1али заповнюеться сигнальна карта, яка 
складаеться з двох частин: у перний подаеться б1блюграф1чна 
шформащя, у д р у г т  -  талон зворотного зв’язку, який м ктить 
критери оцшювання шформаци. Сигнальна карта вважаеться
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основною формою шформування за системою BPI i надсилаеться 
кожному абонентов!.

6 етап -  отримання i обробка Т ЗЗ . Одним ¿з обов’язкових 
елемента системи BPI е наявшсть постшно д1ючого зворотного 
зв’язку. BiH здшснюеться за допомогою ТЗЗ. Абонента зобов’язаш 
повернути 'ix у б1блютеку, де вони ретельно анал1зуються. На кож
ному талош вмщ ена шкала оцшок (можуть бути pi3Hi вар1анти) 
отримано! шформаци:

1 -  не вщповщае запиту;
2 -  не вщповщае штересам абонента;
3 -  вщома з шших джерел;
4 -  вщповщае запиту;
5 -  потр1бна кошя.
Карта зворотного зв’язку головна, але не едина форма сшлку- 

вання б1блюграф1в з абонентами. Зворотний зв’язок може також 
здтсню ватися безпосередньо при особистах контактах б1блюгра- 
ф1в з абонентами. Таке сшлкування дае позитивш результата у раз1 
незначно! кш ькосп абонента [4].

7 етап -  передача абонентов! (за наявносп запиту в Т З З ) повних 
текста документа або 'ix кошй (на електронному чи паперовому 
носи).

8 етап -  анал1з ефективносп обслуговування (на основ! даних 
Т З З ) i уточнения шформацшних потреб абонента.

9 етап -  облш робота, який виконуеться за такими параметрами:
• кшьюсть абонента BPI (шдивщуальних i групових);
• кшьшсть тем (якщо по одшй тем1 ведеться обслуговування 

кшькох абонента, тема враховуеться один раз);
• кшьюсть сигнальних повщомлень, розюланих абонентам BPI 

(обл1к загально! ю лькоси  повщ омлень ведеться за сумою 
повщомлень, яш направляються yciM абонентам з урахуванням 
накладу);

• кшькють наданих первиннихдокумента ('ix Koniii) [1, с. 2-5; 12, 
с, 16-17; 16, с, 364-365].
Анал1з вимог, принцишв та еташв системи BPI дозволяе визна- 

чити б1блюграф1чну шформашю як д1еву i динам1чну систему 
шформування.

Б1блюграф1чне шформування в режим1 BPI в Д Н П Б Украши 
¿м. В. О. Сухомлинського здшснюеться з 2000 р. Споживачами
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шформаци е кер1вний склад АПН Украши та провщш науковщ 
вичизняно! педагопчно! науки. Кшьюсть абоненпв за дослщжу- 
ваний перюд практично не змшювалася i становила за pi3Hi роки 
вщ 16 у 2000 до 19 у 2006 р. На даний час обслуговуеться 15 шди- 
вщуальних i 4 групових абоненти.

Серед ш дивщ уальних абоненпв: президент АПН Украши 
В. Г. Кремень; вще-президенти АПН Украши В. М. М адзпон та
О. Я. Савченко; директори структурних ш дроздш в АПН Украши: 
М. М. Слюсаревський -  директор 1нституту сощально! та п олтгч- 
Ho'i психологи АПН Украши (м. Кшв), О. Я. Чебикш -  директор 
Швденного наукового центру АПН Украши (м. Одеса); ректори 
вищих навчальних заклад1в: I. Ф. Прокопенко (Харювський Дер- 
жавний педагопчний ушверситет ¿м. Г. С. Сковороди), В. I. Коно- 
ненко (Прикарпатський ушверситет ¿м. В. Стефаника); директор 
ДН П Б Украши iM. В. О. Сухомлинського П. I. Рогова. Серед гру
пових абоненпв -  Вщдшення педагопки i психологи вищо! школи 
АПН Украши (академк-секретар -  М. Б. Свтух); Вщдшення дидак
тики, методики та шформащйних технологи! в ocBiTi АПН Укра
ши (академш-секретар -  Н. М. B i6 iK ) ;  Вщдшення теори та icT o p ii 
педагопки АПН Украши (наук. кер1вник -  О. В. Сухомлинська); 
лаборатор1я навчання украшсько1 мови i лиератури 1нституту педа
гопки АПН Украши (зав. лаборатори -  Л. В. Скурапвський).

Виявлення запипв абоненпв проводиться за допомогою анкет, 
що дозволяе одночасно з’ясувати i обсяг р о б т  В анкеп абоненти 
вказують пр1звище, ¿м’я, по батьков1, посаду, науковий стушнь, 
вчене звання, мюце роботи, наукову тему, телефон, факс, e-mail, 
перюдичшсть шформащйних повщомлень. На o c h o b I даних анкету - 
вання складаеться картотека абоненпв шдивщуального i групового 
б1блюграф1чного шформування. На кожного з них заведена обл1- 
кова картка ¿з зазначенням особистих даних та перелшом питань, 
яю щкавлять фах1вця.

Анал1з проблем абоненпв свщчить про те, що тематика запипв 
пов’язана переважно 3i специфшою д1яльносп абоненпв (вона зде- 
бшыного детал1зуе теми НДР, розробкою яко! вони займаються) i 
змшюеться вщповщно до дослщжень, яю здшснюють структурш 
пщроздши АПН Украши та окрем1 науковщ. Наведемо конкретш 
приклади. Один ¿з напрям1в науково1-дослщно1 роботи Вщдшення 
педагопки i психологи вищо! школи за 2003-2005 pp. визначався як
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«Фшософсыа засади модершзаци вищо! школи», вщповщно, щомь 
сяця готувалися шформащйш б1блюграф1чш списки «Фшософсью 
засади модершзаци управлшня i оргашзаци вищо! освгги (зокрема 
педагопчно!) в Укра'ш та за кордоном». Протягом 2000-2004 рр. 
колектив cniBpoöiTHiiKiB Швденного наукового центру виконував 
дослщження «Психолого-педагопчш основи особистюного розви- 
тку в навчально-професшшй д1яльностЬ> (наук. кер1вник -  академк 
АПН Украши О. Я. Чебикш ). 1нформащйним супроводом n ie 'i  

НДР слугували списки за темами: «Псгшчний та емощйний роз- 
виток особистосп», «Аспекта сучасно! педагопки та психологи». 
1нститутом сощально! та п о л т и н о !  психологи АПН Украши в 
2004-2006 рр. здтсню валася НДР «Проблеми розвитку системи 
сощально! психологи в контексп сусшльних та ocBiTHix реформ» 
(наук. K epiB H iiK  -  член-кореспондент АПН Украши М. М. Слюса- 
ревський ). У зазначений перюд б1блюграфами готувалися n o ß i -  

домлення за темами: «Загальш (теоретичш) питания сощально! 
та п о л т и н о !  психологи», «Психолопчш проблеми сощал1заци 
(зокрема п о л т и н о !)  особистосп». У 2002-2006 рр. Вщдшення 
T e o p i 'i  та i c T o p ii  педагопки АПН Украши проводило НДР «Теоре
тичш засади розвитку педагопчно! та юторико-педагопчно1 науки 
в Укршш» -  шформування здшсновалося за темою «1стор1я вичиз- 
няно1 та заруб¿жнo'i педагопки». У 2001-2003 рр. фах1вцями Д НПБ 
Украши ¿м. В. О. Сухомлинського шформащйно забезпечувалося 
дослщження «Становления та розвиток сурдопедагопки як науки» 
(наук. K epiB H iiK  -  академш АПН Украши М. Д. Ярмаченко). Упро- 
довж 2001-2005 рр. Вщдшенням дидактики, методики та шфор- 
мащйних технолопй в о с в т  АПН Украши велося дослщження 
«Теоретичне обгрунтування змюту освии у 12-р1чн1й школЬ> -  вщ
повщно фах1вцями Б1блютеки готувалися списки за темою «Теор1я 
вщбору змюту о свтг»  [5-9].

BPI провадиться сш вробпниками вщдшу науково! шфор- 
мащйно-б1блюграф1чно1 д1яльносп (в pi3Hi роки 'ix кш ьккть стано- 
вила вщ 5 до 7 oci6). За кожним пращвником закршлена певна кшь- 
KicTb тем (вщ 2 до 6). BPI реал1зувалося в ручному режим1 на основ! 
поточних надходжень до фощцв ДНПБ Украши ¿м. В. О. Сухомлин
ського. Сшвробпниками щомюяця переглядаються книги, зб1рники 
наукових праць, перюдичш видання украшською та росшською 
мовами. Джерела вщбору охоплюють також украшський рефе-
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ративний журнал «Джерело» i покажчики поточно! нацюнально1 

б1блюграфп: «Лиопис автореферате дисертащй», «Лиопис книг», 
«Лиопис журнальних статей», «Лиопис газетних статей», а, окр1м 
того, задля шдвищення ефективносп вщбору шформацп для або
нен та BPI систематично проглядалися та анал1зувалися власш 
публшацп абонента. За  перюд з 2000 по 2006 р. фах1вцями було 
шдготовлено 1 670 ш формащ йних б1блюграф1чних списшв, i3 
них -  1 432 для шдивщуальних абонента i 238 для групових.

Зворотний зв’язок з абонентами в ДН П Б Украши iM. В. О. Су- 
хомлинського налагоджений таким чином: у nepnii роки шформу- 
вання за системою BPI ми використовували талони зворотного 
зв’язку, але не вс! абоненти повертали 'ix до Б1блютеки. Практич- 
ний досвщ показав, що найкращою i найефектившшою формою 
зворотного зв’язку е особиста бесща з науковцями, в nponeci яко! 
вони оцшюють надану шформащю та, у pa3i необхщносп, надають 
додатков1 пояснения щодо c b o ix  тем.

Отже, необхщно зазначити, що в ДН П Б Украши iM. В. О. Сухом - 
линського уже напрацьовано певний досвщ оргашзаци б1блюгра- 
ф1чного обслуговування за системою BPI, але для вдосконалення 
роботи в даному напрям1 необхщно B i ip in i i iT i i  низку таких проб
лем:
• по-перше, створення в установ1 пщроздшу на 6a3i д1ючого б1бл1- 

ограф1чного вщдшу, який виконував би таш функци: Biflöip i 
обробку нових надходжень, пщготовку сигнальних повщомлень
i 'ix розсилання, забезпечення абон ен та першоджерелами, 
анал1зування ефективносп системи BPI, 'i'i планування i облш;

• по-друге, покращання формування фонду в1тчизняними та 
заруб1жними виданнями, що забезпечить повноту б1блюгра- 
ф1чного шформування i, як наслщок, -  створення бшын яюсно! 
шформацп;

• по-трете, шдвищення шформащйно1 культури абонента, оскшь- 
ки неуважне ставлення абонента до дано! форми шформування 
призводить до 'ix формального сшлкування з б1блюграфами, 
систематичного неповернення Т ЗЗ  та анкет;

• по-четверте, перехщ на сш лкування з абонентами в режим1 
он-лайн, що дозволить налагодити ефективний зворотний 
зв’язок i полшшить яюсть добору релевантно! шформацп, дасть 
змогу в подалыному корегувати роботу системи BPI, вести
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Роздт 4. Досвщ д1яльносп б1блютек щодо забезпечення ...

ана./из д1яльносп Д Н П Б Украши iM . В. О. Сухомлинсысого в
даному напрямг
Отже, BPI, як одна з найефектившших форм шформащйного 

забезпечення, дозволяе швидко, якюно i у найкоротпи термши 
довести до вщома користувач1в необхщну im  шформащю, тому 
вона i нада./п буде одним i3 головних шлях1в шформування фах1вщв 
педагопчно! галуз1 та прюритетним напрямом д1яльносп ДНПБ 
Украши iM . В. О.Сухомлинського.
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1.1. Хемчян, зав. тддту ДНПБ Украши ш. В. О. Сухомлине ького

КООРДИНАЦ1ЙН1 ЗВ’ЯЗКИ ОСНОВА УСП1ШН01 
ВЗАеМОДП Б1БЛЮТЕК 

0СВ1ТЯНСБК01 ГАЛУ31 УКРАШИ
У статп наголошено на важливосп координування д1яльност1 оевь 

тянських книгозб1рень для уетшного функцюнування системи науково- 
шформащйного забезпечення розвитку в1тчизняно1 педагопчно1 науки 
освии 1 практики та формування всеукрашського штегрованого галузевого 
ресурсу; розглянуто мету, функцн та д1яльшсть ДНПБ Украши ¿м. В. О. Су- 
хомлинського як провщного координащйного 1 науково-методичного цент
ру мереж1 освиянських б1блютек, всеукрашського науково-шформащй- 
ного центру з психолого-педагопчних питань.

Ключов1 слова: оргатзац'шна та координац'шна д'шлътстъ, сис
тема науково-методичного забезпечення, науково-методичний центр, 
нормативно-правов'1 документи, тноващйт технологи, Державнанауково- 
педагогтна б'юл'ютека Укрални \мен\ В. О. Сухомлинського.

В останне десятилитя в д1яльност1 б1блютек освиянсько! галу- 
з1 Украши вщбулися значш змши. Насамперед, актив1зувалися 
дослщження з юторп даних б1блютек [4], сформувалися теоретичш, 
науково-методичш та оргашзащйш основи внутр1вщомчо1 взаемо- 
дп педагопчних б1блютек як спещальних. Пщгрунтям для 1хньо1 

сшльно! д1яльносп й налагодження координацп стала штегращя 
процеив, що вщбуваються в у и х  сферах розвитку сусшльства,
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