In the article scientists’ views on the protection o f information at libraries are
considered. The goals o f protection o f information at libraries are highlighted, as
well as difficulties while protecting information and the legislative base in the context
o f this issue.
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ЗБЕР1ГАННЯ Б1БЛ1ОТЕЧНОГО ФОНДУ:
ТРАДИЦ1ЙН1 ТА НОВ1ТН1 П1ДХОДИ
У статп розглянуто питання збер^ання бiблiотечного фонду;
проанаЛзовано досвщ фахiвцiв-фондознавцiв. Порушено проблеми, я к стоять
перед фондозбер^ачами, та запропоновано шляхи ïx виршення. Розкрито змют
програми зi збер^ання фонду, яка розроблена та затверджена в ДНПБ Украши
îm . В. О. Сухомлинського.
Ключовi слова: Державна наyково-nедагогiчна 6i6nwmern Украши iMeHi
В. О. Сухомлинського, збер^ання, бiблiотечний фонд, програма, котювання,
мжрофшьмування, оцифрування.
Постановка проблеми. Динамiчнi змши в ж итт на сучасному етат,
утвердження шновацшного типу його розвитку, «перехщ людства ... до
науково-шформацшних технологш, а згодом i формування суспшьства знань, зазначае президент НАПН

Украши,

академж НАН

i НАПН Украши

В. Г. Кремень, - найважливпттими прюритетами життедiяльностi будь-якого
суспшьства об’ективно визначають науку як сферу, що продукуе новi знання i
освггу, що долучае до знань суспшьство загалом i людину зокрема» [3, с. 5].
Модершзащя сучасноï освiти охоплюе весь освггнш простiр, що становить
цiнний шформацшний ресурс щодо ефективного забезпечення успшного
розвитку педагогiчноï науки, освiти та практики. У дiяльностi книгозбiрень
системи освгги розпочалися реформацiйнi процеси щодо форм i методiв роботи,
осмислення своеï соцiальноï ролi в сучасному суспшьствь Освiтянськi
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бiблiотеки Укра!ни, як невiд’емна складова система освгги, трансформуються в
сучаснi галузевi iнформацiйнi центри, активно використовуючи у сво!й роботi
комп’ютернi технологi!.
Одним iз основних завдань Державно! науково-педагопчно! бiблiотеки
Укра!ни

iменi

В. О. Сухомлинського

iм. В. О. Сухомлинського) -

нацюнального

(ДНПБ
галузевого

Укра!ни
книгосховища,

головного методичного центру мережi освiтянських бiблiотек - е розвиток i
«удосконалення

дiяльностi

бiблiотек

осв^янсько!

галузi

як

сучасних

iнформацiйних ц е н ^ в , що е ефективним засобом не тшьки для реформування
та модернiзацi! освiти в Укра!нi, а й для створення ними галузевого сегмента з
психолопчних i педагогiчних питань та питань освiти як важливо! складово!
iнформацiйного простору нашо! держави, й надання доступу до нього» [11,
с. 14]. Отже, питання формування, збер^ання повноцшного галузевого ресурсу
на базi ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського е питанням актуальним i
важливим.
Аналiз наукових дослiджень стосовно зберiгання фондiв свiдчить, що
зазначену

проблему

С. О. Добрусша,

дослiджували

Г. I. Ковальчук,

В. А. Вергунов,

Н. Г. Мащбора,

Ю. В. Григор’ев,

Л. В. Муха,

П. I. Рогова,

Ю. М. Столяров та iншi як в^чизнящ, так i зарубiжm теоретики i практики
бiблiотечно! справи.
Мета

стати

-

проаналiзувати

дiяльmсть

ДНПБ

Укра!ни

iм. В. О. Сухомлинського щодо збер^ання фонду та висвгглити тради ц т н1 й
iнновацiйнi тдходи у цьому питаннi.
Основна частина. Збер^ання нацiонального галузевого iнформацiйного
ресурсу - матерiального й духовного надбання для майбутнх поколiнь важливе завдання й обов’язок бiблiотек освггянсько! галузi, прiоритетний
напрям !хньо! дiяльностi на сучасному етапi.
Упродовж 2011-2013 рр. колектив бiблiотеки здiйснюе НДР «Теоретичн
та

науково-практичнi

аспекти

створення

штегрованого

галузевого

iнформацiйного ресурсу в Державнш науково-педагогiчнiй бiблiотецi Укра!ни
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iмеm В. О. Сухомлинського» (науковий керiвник - канд. iст. наук, старш. наук.
спвроб. П. I. Рогова). У зазначенш темi чiльне мюце вiдведене шформацшноосвiтнiм ресурсам.
^ф орм а^й н о-освон ресурси -

це сукупнiсть науково-педагопчно!,

навчально-методично!, хрестоматiйно!, нормативно-технiчно! та шструктивно!
iнформацi!,

до яко! користувачам забезпечуеться доступ i можливiсть

отримання шформацшного ресурсу вiдповiдно до особистiсних !хшх потреб.
Стан бiблiотечного фонду -

це чинник соцально! та економiчно!

стабiльностi, розвитку, умова iнтеграцi! до свггового iнформацiйного простору.
Питання його збер^ання традицшно актуальне для бiблiотек усiх рiвнiв,
оскiльки вони завжди виконували двоедину функцiю - збер^ання документiв та
забезпечення доступу до них нинпттньому й майбутньому поколiнням.
Функцiональне завдання бiблiотеки -

не просто збер^ати, а зберiгати,

використовуючи [2]. Тому бiблiотека е найдемократичmшою iнституцiею, яка
виконуе свое суспшьне призначення, надаючи знання кожному.
Створення оптимального режиму збер^ання й безпеки фонду, що
вщповщае державним стандартам, можна забезпечити тшьки за виконання
таких умов:
•

пщтримка нормативного фiзичного та санiтарно-гiгiенiчного стану

будiвлi, iнженерних комунiкацiй, фондосховищ;
•

розширення площ сховищ вщповщно до збшьшення бiблiотечного

фонду;
•

облаштування бiблiотеки сучасними комплексами технчних засобiв

безпеки, !х постiйне полiпшення i забезпечення безперебшно! роботи;
•

постiйне удосконалення матерiально-техmчно! бази бiблiотеки для

забезпечення нормативних режимiв зберiгання документiв, !х стабшзацй та
реставрацi!;
•
кшьюстю

забезпечення

i

квалiфiкованих

використання
кадрiв;

бiблiотечного

створення

документв бiблiотеки;
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единого

фонду

достатньою

страхового

фонду

•

чггка

оргашзащя

роботи

працiвникiв

книгосховища,

служб

консерваци фонду i безпеки, контроль за бездоганним виконанням ними
посадових обов’язкв у процес збер^ання i використання фонду [6].
У с вищезазначенi аспекти, крiм останнього, потребують постшного
бюджетного i спецiального цшьового фiнансування.
У 1992 р. ЮНЕСКО започаткувала програму «Пам’ять свiту», метою яко!'
e спiльна реалiзацiя проекпв зберiгання бiблiотечних та архiвних фондiв у
рiзних крашах свiту. Вщповщно до рекомендацiй Генерально1' конференци
ЮНЕСКО у 1999 р. постановою Кабшету Мiнiстрiв Украши вiд 15 вересня
1999 р. № 171 було затверджено «Програму збереження бiблiотечних та
архiвних фондiв на 2000-2005 роки» [8], якою визначено стратегш збереження
фондiв за рiзними напрямами. Програма окреслюe основи державно1' полiтики в
галузi зберiгання бiблiотечних i архiвних фондiв Украши та охоплюe комплекс
взаeмопов,язаних проектiв. Основнi завдання програми: координация дiй
установ i органiзацiй з облiку, реставрацп, консервацп бiблiотечних i архiвних
фондiв; концентрацiя фшансових, матерiально-технiчних i трудових ресурсiв
для розвитку цього напряму дiяльностi; залучення наукового потенцiалу
держави для дослщження проблем бiблiотек i архiвiв; створення eдиноï системи
консервацп

i

репрографп

шляхом

органiзацiï

вiдповiдних

державних

мiжвiдомчих центрiв [8].
Для ДНПБ Украши iм. В. О. Сухомлинського питання збер^ання фонду e
прiоритетним.

Документний

фонд

бiблiотеки,

хронологiчнi

межi якого

датуються кнцем XVIII - початком XXI ст., налiчуe близько 600 тис. одиниць
зберiгання iнформацiï на традицшних та електронних носiях. Галузевi
документи педагогiчноï та психологiчноï тематики украшською, росiйською,
англiйською, нiмецькою, польською та шшими мовами становлять 50 %.
Щорiчно до фонду надходить близько 11 тис. документiв, iз них: 6 тис. книг,
5 тис.

прим.

перюдичних

видань.

Бiблiотека

передплачуe

понад

400

найменувань як вти зн ян и х, так i зарубiжних галузевих перiодичних видань, у
тому ч и ^ з Aнглiï, Францй’, СШA. Усього перюдичних видань у фондi ДНПБ
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Украши iм. В. О. Сухомлинського налiчуeться близько 1 300 назв. Бшьше 10 %
документiв вiд загального фонду належить до категори рщюсно1' та цшно1‘
книги. З метою реалiзацiï комплексу наукових, органiзацiйних, технолопчних,
адмiнiстративно-господарських i культурно-виховних заходiв, спрямованих на
збереження фонду як сегмента культурного та шформацшного спадку держави,
а також Державного фонду Украши у ДНПБ Украши iм. В. О. Сухомлинського
пщ керiвництвом директора бiблiотеки, кандидата iсторичних наук, старшого
наукового ствробггника, заслуженого дiяча культури Украши П. I. Рогово1'
розроблена «Програма зберiгання бiблiотечного фонду в Державнш науковопедагогiчнiй бiблiотецi Украши iменi В. О. Сухомлинського на 2008-2015 рр.»
[9]. У цьому документ визначено основы положення, реалiзацiя яких
сприятиме збереженню фонду, його вивченню, аналiзу, популяризаци й
наданню доступу до нього як у традицшнш, так i в електроннш формах, а
також втшенню шновацшних розробок у практичну дiяльнiсть мережi
освiтянських бiблiотек.

Основними напрямами щодо реалiзацiï завдань,

закладених у програм^ e:
1) проведення науково-дослiдноï роботи з питань збер^ання фонду в
межах наукових проектв бiблiотеки, упровадження ïï результатiв у практику
бiблiотеки та мережi освiтянських бiблiотек МОНмолодьспорту Украши i
НАПН Украши;
2) визначення та органiзацiя комплексно1' системи безпеки збер^ання
бiблiотечного фонду ДНПБ Украши iм. В. О. Сухомлинського та мережi
освiтянських бiблiотек;
3) матерiально-технiчне забезпечення програми, упровадження ново1'
технiки i технологiй у процеси роботи з бiблiотечним фондом;
4) ствпраця з мережею освiтянських бiблiотек МОНмолодьспорту
Укра1'ни та НАПН Украши щодо збер^ання фондiв у цих книгозбiрнях;
5) щ'двищ.еиня професiйноï майстерност бiблiотечних працiвникiв iз
питань фондознавства.
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Для реашзацй

основних напрямiв,

зазначених у програм^

щодо

збереження фонду використовуються як традицты методи (дотримання
температурно-вологсного
знепилення

й

перевiрка

режиму

примiщення,

фонду),

так

i

оправа,

iнновацiйнi

реставрацiя,
(оцифрування,

мiкрофiльмування).
Усвiдомлюючи сощально-культурну значущiсть i цiннiсть зiбраних
рщюсних

видань у

фондi ДНПБ

Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського та

необхщнють активiзувати роботу з !х зберiгання i впровадження в науковий
общ згдно з постановою Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни вiд 19.12.2001 р. № 1709
«Про затвердження перелжу наукових об’еклв, що становлять нацюнальне
надбання» та вiдповiдно до «Положення про порядок визначення наукових
об’еклв, що становлять нацiональне надбання», затвердженого постановою
Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни вщ 18.02.1997 р. № 174, частин фонду ДНПБ
Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського надано статус наукового об’екта, що
становить нацюнальне надбання У краш и (90 тис. документв). Цей факт
тдтверджено Свiдоцтвом № 82 (19.02.2009 р.), виданим Мшютерством освгги i
науки Укра!ни. Визначена особливо цшною частина фонду - документи
психолопчного, педагогiчного та iсторико-культурного напряму ХУШ початку ХХ ст., що охоплюють р ^ к с н та ц ш ^ видання зазначеного перiоду i
сформован у Щдфонди (колекцi!): «Педагогiка», «Психологя», «Шкiльнi
пiдручники i посiбники», «Колекця часописiв». Бiблiотека дбайливо зберiгае i
популяризуе невiдомi

та маловiдомi

першоджерела з ютори

розвитку

педагогiчно! та психологчно! думки, освiти, шкiльництва, я к становлять
значну цiннiсть для педагоично! науки, освiти та практики, зокрема вченихпедагогiв, учителiв. Для роботи з науковим об’ектом, що становить нацюнальне
надбання Укра!ни, щорiчно, починаючи з 2005 р., видшяються державн цiльовi
кошти на створення електронних копш, мiкрофiльмування, реставрацiю, оправу
рщюсних i цiнних видань. Незважаючи на активне впровадження новитах
технологiй, використання сучасних носив шформацй, бiблiотечнi фонди
складаються переважно з документв на паперовш основi, якi потребують
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комплексних

реставрацшно-палпурних

iм. В. О. Сухомлинського

плiдно

робгг.

спiвпрацюe

з

ДНПБ

Центром

Украши

консерваци

i

реставрацп НБУВ: за 2005-2010 рр. реставровано 27б документiв; проведено
хiмiчну обробку та дезшфекцш 22 документiв; оправлено бшьше тисячi
видань.
Упровадження сучасних технологш зберiгання документiв - це важливий
процес у бiблiотечних установах. У практичнш роботi бiблiотек широко
використовуються

репрографiчнi

(фотокотювальний,

проекцшний

методи

або

вiдтворення

мiкрофiльмовий)

тексту

[10].

З

метою

збереження друковано1' продукцп у ДНПБ Украши iм. В. О. Сухомлинського
документи,

видан

до

1945 р.,

користувачам

копшвати

заборонено.

Kопiювальнi апарати плоскiсного типу (а саме вони найпотттиренпш в
бiблiотеках)
пщлягають

пошкоджують
тшьки

сучаснi

оправу

книги.

видання,

про

Kопiювальним
що

зазначено

видам
у

робгг

«Правилах

користування бiблiотечним фондом ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського»
[7]. До позитивних аспеклв копдавання тексту варто вщнести можливють
вщновлення вщсутщх i пошкоджених сторшок документа з дублетних видань.
Kопiями можна замшити документи на ламкому або крихкому паперь
Метод мжрофшьмування вщомий досить давно. У с процеси цieï роботи
вГдпрацьованГ. Створення мГкрофГльмГв, дублювання та розповсюдження
документв на мГкроформах економГчно вигГдне. МГкрофГльм - компактний
носш, що дуже важливо для фондосховищ Гз обмеженою площею. Цьому виду
копи може надаватися перевага, незважаючи на низку н ед о л тв цього способу:
контроль за якстю виконання мжрофшьмування досить складний; пГсля
тривалого

i частого

використання мшрофшьм

зношуeться,

вкриваeться

подряпинами, що знижуe якГсть зображення. Упродовж 200б-2011 рр. ДНПБ
Украши Гм. В. О. Сухомлинського спГвпрацювала з ПГвнГчним регГональним
фондом документацп, за сприяння якого промГкрофГльмовано 17 093 аркушГв
рГдкГсних i цшних видань (бб документГв). На мжроформи було перенесено
працГ видатних педагопв, психологГв, що вперше були надрукованГ в Укра1'нГ:
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Х. Алчевсько!, М. Корфа, О. Селiхановича, О. Музиченка, В. Вахтерова та
шших; видання: «Краткая священная история для малолетних детей» (К., 1829),
«История педагогики на Западе и в России» (К., 1917), «25-летие коллегии
П. Галагана» (Б. м., б. р.), «Краткое руководство к воспитанию и обучению»
(Полтава, 1866 г.) тощо.
1з розвитком глобально! шформацшно! мережi 1нтернет, появою нових
джерел шформацй змшюються традицш ^ уявлення про

бiблiотеку як

автономне фондосховище з обмеженим доступом до шформацшних ресурсв.
Трансформуються традицшн1 бiблiотечнi функцi! та з’являються новi, якi
зумовлюють нинйттню роль бiблiотек в iнформацiйному просторi - виробника
електронних

ресурсв

та

iнформацiйного

посередника

i

провщника

в

iнформацiйному просторi.
Оцифрування - спосб отримання i зберiгання зображень засобами
комп’ютерних технологш. Iнформацiя збер^аеться на магнiтних або оптичних
носях. Серед переваг цього методу - швидкий доступ до шформацй для
велико! кшькост вщдалених користувачiв одночасно. Автоматичн засоби
пошуку набагато полегшують як сам пошук, так i використання шформацй [1].
Використовуючи досвщ провщних бiблiотек Укра!ни, Росiйсько! Федерацй,
Бiлорусi та шших кра!н свггу, фахiвцi вуддшу науково! органiзацi! та збер^ання
фонду ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського здiйснюють вiдбiр документiв
XVIII - початку ХХ с т о л т я для оцифрування. Першочерговому перенесенню
шформацй на електронн носi! тдлягають фаховi видання педагогiчно!,
психологiчно!, навчально! тематики зазначеного перiоду. Вiдбiр документв для
оцифрування розпочинаеться з аналiзу видань, !хньо! змiстово! цiнностi,
фiзичного стану документа, запитiв користувачiв на рщ ю сн й цiннi книги, що
видаються до читально! зали. У 2006-2011 рр. на електронн носй шформацй
перенесено (оцифровано) 209 582 сторшки (763 документи). У 2011 р. роботу з
оцифрування документв виконувала компанiя Електроннi архiви Укра!ни
(ЕЛАУ), якою оцифровано 143 видання (понад 33 тис. стор.). Серед них:
«Читанка для пiдготовчих класв учительських семiнарiй» (Львiв, 1916),
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«Гигиена школы. Руководство для руководителей, учителей и школьного
начальства» (К., 1872), М. И. Демков «Уроки в народной школе» (М.-Пг., 1915),
Н. А. Корф «Русская начальная школа» (СПб., 1871), С. Русова «Нова школа»
(К., 1917) тощо.
Метод

збер^ання

документв

на

електронних

носях

не

може

розглядатися як оптимальний, коли йдеться про забезпечення довготривалого
збер^ання та використання шформацй. Оптичш диски в основi сво!й
нестабильна легко пошкоджуються. Устаткування швидко морально старiе.
Виникае потреба перюдичного перенесення копш на новi носи. Перенесення
шформацй з паперового нося на штттий коштуе досить дорого: ^ м

того,

неможливо зовсм уникнути зовнпттнього негативного впливу на друковану
продукцию. Тому варто дуже вiдповiдально пiдходити до вiдбору документв.
Необхiдно чiтко визначити цiннiсть документа: як часто видання надаеться
користувачам, чи наявн примiрники в шших бiблiотеках, чи був вiн
збережений на шшому носi!. Усе це дасть змогу уникнути зайво! витрати
коштiв i часу на опрацювання, а також, - що найважливше - звести до
мшмуму шкоду, яка завдаеться друкованим виданням.
У робот щодо збер^ання фонду ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського
як координацшного, науково-методичного центру здшснюеться тiсна спiвпраця
з мережею освггянських бiблiотек МОНмолодьспорту Укра!ни та НАПН
Укра!ни. Одне iз важливих завдань, поставлене перед фахiвцями книгозбiрнi у
межах НДР, - виявлення та аналiз рщюсних i цiнних видань, визначення
спшьних дiй зi збереження й використання цих документв в освганських
бiблiотеках. Колектив бiблiотеки дослщжуе фонди рiдкiсних i цiнних видань
провщних книгозбiрень мережi для !х iнтегрування в галузевий iнформацiйний
ресурс (1Г1Р) - це акумульованi в^ чизняш та зарубiжнi електроннi ресурси з
питань

педагопки,

психологi!

та

осв^и,

спецiалiзованi

бази

даних,

персонiфiкованi бази даних науково! iнформацi!, до яких надаеться доступ
користувачам

завдяки

вщповщному

програмному

забезпеченню

[12].

Працiвниками вщдшу науково! органiзацi! та зберiгання фонду розроблена
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{Анкета з виявлення рщюсних i цшних документiв (РЦВ) у фондах
освггянських бiблiотек Украши», що e першим кроком до виршення цього
завдання. Фахiвцi бiблiотек дали вiдповiдi на питання анкети: юторичт
вiдомостi про фонд бiблiотеки; кiлькiсть РЦВ у фондi (загалом); РЦВ
надрукованi украшською мовою; з яких галузей знань РЦВ; кшьюсть
оцифрованих документiв; вщображення РЦВ у довiдково-пошуковому апаратi
тощо. Aналiз анкет засвiдчив, що робота з рщюсними i цiнними виданнями у
бшьшост бiблiотек освiтянськоï мережi лише розпочинаeться. На допомогу
бiблiотечним працiвникам пiдготовлено iнструктивно-методичнi рекомендаци
«Формування та зберiгання фонду рiдкiсних i цшних видань в освггянських
бiблiотеках МОНмолодьспорту Украши та HAПH Украши».
передано

у

вс

бiблiотеки

освГтянсько1’ мережi.

У

Документ

ДНПБ

Украши

Гм. В. О. Сухомлинського проводяться всеукрашсью, мiжнароднi конференцп,
семiнари, кругл столи, консультацп з актуальних бГблютекознавчих питань.
Проведен заходи сприяють шдвищенню фахового рГвня пращвниюв бГблютек,
обмшу накопиченим досвщом.
Висновки. Отже, стрГмк процеси оновлення освГтньо1' галузГ, розвиток i
застосування

нових

комп’ютеризащя

шформацшних

освГти,

створення

та

комунГкацГйних

електронних

технологш,

засобГв

навчання,

запровадження нових програмних i обчислювальних технологГй та формування
шформацшного середовища в о с в т e незаперечними прГоритетами сучасних
процесв Гнформатизацй' освГти, зокрема i книгозбГрень освГтянсько1' мережГ.
Створення страхових мшрофшьмГв для довготривалого зберГгання i цифрових
копш для широкого доступу до шформацй у бГблютещ - це оптимальна
стратепя забезпечення збереженостГ документв. Такий спосГб гарантуватиме
безперешкодний доступ до шформацй збереження бГблютечного ресурсу.
Формування тематичних баз даних, документних масивГв рщюсних i цГнних
видань

галузевих

електронних

бГблГотек,

переведення

прюритетних

бГблГотечних фондГв i колекцГй в електронну форму - сьогоднГ важливий
напрям роботи освГтянських книгозбГрень.
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На ч а с

-

формування Сдиного державного реестру оцифровано!

продукци, який був би доступний у загальнш електроннш мережi для кожно!
бiблiотеки; визначення головно! бiблiотеки в Укра!нi, котра б акумулювала такi
вiдомостi. Т ак передумови для створення Нацiонально! цифрово! бiблiотеки.
Тому необхiдно не тшьки шщтовати реалiзацiю програми електронно!
бiблiотеки, в якiй концентруватимуться iнформацiйнi ресурси рщюсних фондов
бiблiотек Укра!ни, а й розпочати формування зведеного електронного каталогу
як пошуково! системи на порталi головно! бiблiотеки освiтянсько! мережь
Сдиний реестр оцифорваних рiдкiсних i цiнних видань у бiблiотеках
освггянсько! мережi стане складовою частиною Державного реестру Укра!ни
зазначених документiв. Така спшьна робота виключить можливiсть дублювання
оцифрування

документв,

стимулюватиме

тiснiшу

сщвпрацю

мiж

бiблiотечними установами. Зазначенi завдання були закладен в державнiй
«Програмi збереження бiблiотечних i архiвних фондiв на 2000-2005 роки», але
так i не були реалiзованi за час !! дi!.
Розроблення

i

реалiзацiя

комплексу

наукових,

органiзацiйних,

технологiчних, адмiнiстративно-господарських i культурно-виховних заходiв
сприятиме

збер^анню

фонду

ДНПБ

Укра!ни

iм. В. О. Сухомлинського,

якiсному науково-шформацшному забезпеченню педагогiчно! науки, освiти та
практики. Тшьки консолщаця професiйних зусиль, спорiднеmсть думок,
злагодженiсть дiй дадуть змогу успiшно впроваджувати новiтнi технологи i
досягати високого рiвня збер^ання документно! спадщини фондiв бiблiотек
Укра!ни - справжньо! перлини нацiонально! культури.
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Н. Г. Мацибора, Л. В. Домбровская
Хранение библиотечного фонда: традиционные и новейшие подходы
В статье рассмотрен вопрос хранения библиотечного фонда.
Затронуты проблемы, с которыми сталкиваются фондохранители и
предложены пути их решения. Раскрыто содержание программы по
сохранению фонда, разработанной и утвержденной в Государственной
научно-педагогической библиотеке Украины имени В. А. Сухомлинского.
Ключевые слова: Государственная научно-педагогическая библиотека
Украины имени В. А. Сухомлинского, хранение, библиотечный фонд,
программа, копирование, микрофильмирование, оцифровка.
N. H. Matsybora, L. V. Dombrovska
Storage o f the Library Fund: Traditional and Up-to-Date Approaches
244

In the article the issue o f storage o f the library fund is discussed; some
problems the fundkeepers are facing are touched upon, ways o f their solving are
considered. The content o f the Program on Fund Storage, which was developed and
passed at the V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library o f Ukraine,
is revealed.
Key words: the V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library o f
Ukraine, storage, library fund, program, copying, microfilming, digitalization.

УДК 02:316.77
Я. €. Сошинська,
канд. 1ст. наук, доцент
Нацюналъного техшчного ушверситету Украгни «КП1»,
виконавчий директор Украгнсъког бiблiотечноl асощаци
В. €. Сошинська,
старш. викладач Нацюналъного техшчного ушверситету Украгни «КП1»
О. €. Бояринова,
РР-менеджер Украгнсъког бiблiотечног асощаци

СЕРЕДОВИЩ Е ПРОФЕС1ЙНОГО СП1ЛКУВАННЯ:
ТЕОР1Я I ПРАКТИКА
У стати розглянуто формальн та неформальн канали професшно!
комунiкацi! в документно-шформацшнш сферь Охарактеризовано тенденцй
щодо трансформацй та розширення спектру засобiв фахового спшкування. На
прикладi комунiкацiйно! дiяльностi Укра!нсько! бiблiотечно! а с о ^ а ^ !
проаналiзовано особливост рiзних видiв професшно! комунiкацi!.
Ключовi слова: професшна комушкащя, професшне стлкування, види
комушкаци, канали комушкацй, засоби комушкацй, документно-тформацшна
сфера, Украгнсъка бiблiотечна асощащя.
Постановка проблеми. Професшна самореалiзацiя фахiвцiв, дшова
взаемодiя мiж ними можливi лише за умови включення !х до соцальношформацшно! системи, коли професшне спшкування або к о м у н ^ ^ я стае
специфiчною формою !хшх соцальних вiдносин.
Сучаснi

iнформацiйно-комунiкацiйнi

технологi!,

активний

розвиток

середовища Веб 2.0, трансформац^н процеси, пов’язан з розбудовою
шформацшного суспiльства в нацiональному та глобальному масштабах, - усе
це спонукае наукову та професшну спшьноту шукати та використовувати новi
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