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Незважаючи на те, що традиційні бібліотеки втрачають 
монополію на постачання даних, у їхніх фондах зберігається 
величезний науковий потенціал, відкриття якого для науки і 
практики є одним з найголовніших завдань побудови суспіль-
ства знань. Ось чому ключовими моментами багатьох програм і 
декларацій ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, міжнародних і 
професійних бібліотечних спілок становить принцип загаль-
ної доступності інформації, реалізації прав кожної людини 
на вільний доступ до її максимально широкого обсягу. 

Під інтеграцією ресурсів  інформаційних систем в усі 
часи розуміли створення єдиного уніфікованого інтерфейсу 
для доступу до неоднорідних незалежних джерел даних [1, 2]. 
Дещо інакше це питання було поставлено у бібліотечному се-
редовищі. Першим до цієї проблеми звернувся Н. Карташов [3] 
ще в 80-х рр. минулого сторіччя. В Україні проблема фор-
мування єдиних фондів розроблялася Є. Селіверстовою [4]. 
Під єдиним бібліотечним фондом розумілася система фон-
дів бібліотек, координованих взаємозалежним комплекту-
ванням, єдиним довідковим апаратом, системою депозитар-
ного зберігання, перерозподілу й взаємного використання 
фондів. Однак неоднорідний, незалежний характер розподі-
лених бібліотечно-інформаційних ресурсів, відсутність на-
лежної мотивації у власників цих ресурсів тривалий час 
стримували процеси інтеграції в бібліотечному середовищі. 

Метою статті є аналіз можливих шляхів інтегрування 
бібліотечно-інформаційних ресурсів у нових умовах, які 
склалися в результаті масового й успішного впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи 
сучасних бібліотек. 

Однак спочатку варто проаналізувати зміст понять "ін-
тегрування" та "інформаційний ресурс" у просторі сучасних 
бібліотек. Відповідно до офіційного визначення [5] бібліотеч-
ний інформаційний ресурс — це сукупність документів у 
інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних 
тощо). Згідно з прийнятою на сьогодні концепцією, предме-
том діяльності бібліотек є документ, тобто матеріальний об'-
єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді й спеці-
ально призначений для її передавання у часі й просторі. Біб-
ліотечний фонд — це зібрання документів, що надаються 
бібліотекою для суспільного використання, а бібліотечний 
інформаційний ресурс — це сукупність даних, організованих 
для ефективного одержання достовірної інформації [5]. Цю 
концепцію у свій час відстояв Ю. Столяров [6] у дискусії з 
"інформаційниками", провідними виразниками ідей яких були 
В. Скворцов [7], а в Україні — М. Слободяник [8]. 

За сучасних умов зазначена концепція є хибною. Для 
того, щоб переконатися в цьому, достатньо відкрити сайт 

будь-якої провідної бібліотеки. У розділі про електронні ре-
сурси можна побачити багато посилань на об'єкти, які ніяк 
не можуть бути названі документами, якщо, звичайно, не 
присвоювати цю назву системним блокам комп'ютерів або 
хост-машинам потужних інформаційних серверів. Це різно-
манітні бази даних (бібліографічних, реферативних, повно-
текстових документів), електронні бібліотеки різного при-
значення, електронні журнали, що не мають друкованих ана-
логів, а також електронні енциклопедії, словники й довідни-
ки, підручники і, нарешті, різні електронні онлайнові інфор-
маційні послуги (віртуальна бібліографічна довідка, елект-
ронне доставляння документів, електронні перекладачі з 
різних мов). Крім того, саме слово "ресурс" (від французсь-
кого "ressource") означає "джерело чого-небудь, деякі засо-
би, запаси, можливості, які за необхідності можуть бути 
використані". Поняття "ресурс" — збірне і щоразу потребує 
конкретизації. 

Робота із джерелами не є новою для бібліотекарів, 
адже нею вони займалися за всіх часів. Але раніше ця час-
тина їхньої діяльності залишалася, певною мірою, другоряд-
ною. У зв'язку з формуванням інформаційного простору й 
переходом до суспільства знань, робота із джерелами в кни-
гозбірні виходить на перший план. Ігнорування цього факту 
в бібліотекознавстві у свій час негативно позначилося на 
планах і програмах підготовки фахівців у сфері бібліотечної 
справи. Нове розуміння сутності бібліотечного інформацій-
ного ресурсу має відповідно вплинути на методику підготов-
ки фахівців і кадрову політику в бібліотеках. 

Отже, враховуючи викладене, за сучасних умов інфор-
маційний ресурс у бібліотечній діяльності — це організова-
на сукупність джерел інформації та інформаційних послуг. 
Хочеться сподіватись, що з часом у суспільстві знань бібліо-
теки отримують ще й деякі інструментальні сервіси, що 
забезпечать автоматизацію вилучення знань з інформацій-
них масивів (програмні системи і комплекси для статистич-
ного опрацювання інформації, різні DSS, DM-системи, що 
допомагають прийняттю рішень та вилученню зайвої інфор-
мації). При цьому головним джерелом інформації є доку-
ментний фонд бібліотеки, додатковими джерелами — фонди 
споріднених бібліотек, а також орендовані бази даних та 
інформаційні об'єкти з мережі інтернет, до яких є вільний 
доступ. Але хіба не є окремо взятий бібліотечний документ 
джерелом інформації для читача або для бібліотекаря під 
час виконання ним аналітико-синтетичного опрацювання? 
На рис. 1 наведена структура бібліотечного інформаційного 
ресурсу відповідно до запропонованої концепції. 

© Артемов Ю., 2011 
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Рис. 1. Структура бібліотечного інформаційного ресурсу відповідно до запропонованої концепції 

Відповідно до словникового визначення [9] інтеграція 
(лат. іntegratіo — відновлення, заповнення, від іnteger — 
цілий) — поняття, що означає стан зв'язаності окремих ди-
ференційованих частин і функцій системи, організму в ціле, 
а також процес, що веде до такого стану. Проблема інтегра-
ції даних — складний, багатоаспектний процес. Він може 
відбуватися на семантичному, логічному або фізичному 
рівні [10]. На фізичному здійснюється максимально глибока 
інтеграція. Початково інтеграція на фізичному рівні перед-
бачала створення загального сховища (бази) даних. Посту-
пово було розроблено досконаліший інструментарій для 
створення надійних і ефективних розподілених баз даних 
[10]. На логічному рівні інтеграції підлягають лише описи 
даних (метадані). Тут також мова може йти про централізо-
вані та розподілені бази метаданих. На семантичному рівні 
інтеграція здійснюється за галузевою чи іншою приналеж-
ністю, обов'язково шляхом побудови загального сховища да-
них, на фізичному рівні  здійснюється і в розподілених базах 
даних, а на логічному — за рахунок метаданих шляхом уні-
фікації описів документів, інтерфейсів і протоколів обміну. 

Головною метою інтеграції бібліотечно-інформаційних 
ресурсів у сучасних умовах стало забезпечення рівного дос-
тупу до інформації для всіх користувачів, незалежно від 
їхнього статусу й місцезнаходження. Ідея ця в бібліотеках 
може бути реалізована на кількох рівнях. На фізичному рівні 
інтеграція забезпечується створенням спільної точки досту-
пу до розподілених автономних електронних ресурсів, у 
тому числі повнотекстових і реферативних баз даних, а та-
кож електронних бібліотек. Такою точкою доступу може 
бути веб-портал, а в разі, якщо інтегрується деяка певна 
кількість порталів і сайтів — мегапортал [11]. Механізмом 
інтеграції на логічному рівні в бібліотеках у загальному 
випадку є корпоративний електронний каталог. Однак, кор-
поративний каталог бажаний, але не єдиний спосіб інтегра-
ції на логічному рівні. Часто достатньо створити спільну 
точку доступу до автономних електронних каталогів. Ін-
струментом для цього може стати навігатор в інтернеті, який 
містить список посилань (лінків) на автономні електронні 
каталоги бібліотек в інтернеті.  

Доцільно назвати ще один механізм інтеграції ресурсів, 
що його використовують у своїй діяльності бібліотеки — 
організаційно-технологічний. Хоча про нього зазвичай не 
йдеться, інтеграція бібліотечних ресурсів завжди починаєть-

ся саме з нього. Це система угод (корпоративних чи інших), 
координаційних планів, узгоджених технологій, протоколів 
зв'язку та інтерфейсів обміну.  

За цими угодами, технологіями та планами реалізу-
ються не лише повнотекстові бази даних і корпоративні 
каталоги, а й інші форми інтеграції ресурсів — книгообмін, 
електронне доставляння документів, міжбібліотечний або-
немент, розроблення реферативної, аналітичної та методич-
ної інформації тощо. Оскількі ресурси, які підлягають інтег-
рації, розподілені у просторі, доцільно ввести ще один рі-
вень — просторовий. Це дає можливість запропонувати 
тримірну модель, яка відображує структуру інтеграції біб-
ліотечних інформаційних ресурсів (рис. 2).  

Основою інтегрування бібліотечно-інформаційного ре-
сурсу в сучасних умовах є інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ) з усіма утвореними ними інтерфейсами, шлю-
зами, метаданими. Вони природно утворюють спільне вікно 
доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів, що є запо-
рукою рівного доступу всіх користувачів, незалежно від 
їхнього статусу й місцезнаходження, до сучасних знань. ІКТ 
забезпечують охоплення даних за тематикою, видами і ти-
пами інформації та інформаційних послуг, а також об'єд-
нання територіально розподілених ресурсів. Світова практи-
ка свідчить, що головною у бібліотечній практиці стає не 
політика нагромадження фондів, а політика отримання мета-
інформації, тобто інформації про інформацію в електронній 
формі. Сумісність форматів машиночитних бібліографічних 
описів у нових умовах забезпечується численними система-
ми перекодування [12]. Отже, інтеграція бібліотечно-ін-
формаційних ресурсів являє собою складне багаторівневе та 
багатоаспектне суспільно значуще і технологічне явище. 
Вона може здійснюватися на фізичному, логічному, органі-
заційно-технологічному і просторовому рівнях. Метою її є 
створення спільної точки доступу до максимально повного 
масиву інформації. В науковому інформаційному просторі 
створення такого масиву найефективнішим стає на галузе-
вому принципі. Найглибша інтеграція здійснюється на фізи-
чному рівні. Але лише інформація в електронній формі під-
лягає фізичній інтеграції у повному значенні цього слова. 
При цьому забезпечується інтеграція даних також на просто-
ровому рівні. Така інтеграція може здійснюватися за центра-
лізованим або розподіленим принципом. У першому випад-
ку йдеться про створення певної монопольної структури, у 
другому — забезпечується підвищена життєздатність. 
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У просторі 

 
Рис. 2. Структура інтеграції бібліотечних ресурсів. 

Інтеграція на логічному рівні в бібліотеках досягається 
за рахунок корпоративного електронного каталогу. На цьо-
му рівні інтегруванню підлягає інформація на традиційних і 
електронних носіях. Корпоративний принцип забезпечує 
також інтеграцію бібліотечних фондів на просторовому рів-
ні. Ту частину бібліотечного фонду, яка не представлена в 
електронній формі і не охоплена корпоративним електрон-
ним каталогом, можна і потрібно інтегрувати на організа-
ційному і технологічному рівні. Формами інтеграції тут 
може бути складання корпоративних та інших угод, коорди-
наційних планів проведення робіт, книгообмін, міжбібліо-
течний абонемент, узгодження інтерфейсів, протоколів об-
міну, форматів даних. Варто відзначити, що заходи на орга-
нізаційно-технологічному рівні є обов'язковими для започа-
ткування інтеграції на всіх інших рівнях.  
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